Брой 2, Април-Май 2020

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

СЪБИТИЯ

УЧЕБНИ / НЕУЧЕБНИ ДНИ

15-18 април
Великденски работилници и
боядисване на яйца

Събота, 14 март – петък,3 април вкл.
Принудителни неприсъствени дни

Петък, 8 май
Ден на Първолака: Накъде след
предучилищната група
Петък, 15 май
Бъдещите петокласници в БУ
Неделя, 24 май
Празник на БУ

Събота, 4 април – вторник,14 април вкл.
Великденска ваканция
Почивни дни месец МАЙ
1 май, петък
21-22-23 май, четв-пет-съб
Учебни дни месец МАЙ
2 май, събота
30 май, събота
Почивни дни месец ЮНИ
1 и 2 юни, понеделник и вторник

От 14 март до 3 април 2020 г. включително БУ „Св. св. Кирил и Методий“ обявява извънредни
неприсъствени дни, съобразявайки се с мерките, предприети от официалните власти. Обучението
няма да спре – всеки клас ще получи e-mail с инструкции от съответния учител. Разчитаме на
ентусиазма на нашите ученици и на подкрепата на родителите в тези трудни за всички дни.

От 4 април до 14 април 2020 г. включително е Великденската ваканция в БУ „Св. св. Кирил и
Методий“. 15 април, сряда, е първият учебен ден след нея.

Великденски работилници!
От 15 април, четвъртък, до 18 април, събота, по традиция запретваме ръкави и отваряме
Великденските работилници. Ще изработим различни великденски изненади, ще боядисваме шарени
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великденски яйца. Освен радост и емоция, с децата ще говорим за празника, който наближава, и какво
символизира червеното яйце. Подробности ще научите от учителя на Вашето дете.

Ден на първолака: накъде след предучилищната група?
На 8 май, петък, в Синята зала на Rechte Wienzeile 13 от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за
бъдещите първолаци. Директорът на БУ, г-жа Владикова, заедно с учителския екип от началния курс
ще представят възможностите пред бъдещите първокласници. Заповядайте!

На бъдещите петокласници е посветена родителската среща, която ще се проведе на 15 май, петък, от
17.30 ч. в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13. Родителите ще имат възможност да се запознаят с
учителския екип, водещи обучението след IV клас, като директорът на БУ г-жа Владикова ще обясни
какви са опциите пред учениците.

Запазете датата 24 май!
С най-голямо удоволствие Bи каним на най-големия празник в календара на нашето училище – деня на
просветата и културата, деня на българското четмо и писмо, ден за забавление и радост. Ще го
отпразнуваме в неделя, 24 май. Очакват Bи песни, стихове, танци и много емоции, а за финал –
театрално представление 
(Допълнителна информация относно мястото и точния час предстои да бъде изпратена)

На 22 февруари 2020 г. се проведе Годишното събрание на сдружението "Българо-австрийско
училище за занимания в свободното време - Виена". Представени бяха отчет на Управителния съвет,
финансов отчет на сдружението и отчет за изминалата учебна година. Бяха избрани нови членове на
Управителния съвет и Родителския съвет както следва:
Пълен съствав на Управителния съвет: Стоил Кордев - председател, Катя Динева – касиер,
Аделина Гартнер – секретар, д-р Ирина Владикова – директор, Мариана Янева, Иван Манастирски,
Кристина Кирилова, Иван Пеев, Иван Калчев.
Пълен състав на Родителския съвет: Симона Захариева, Антония Марина, Емил Цветков,
Женислава Делчева, Зорница Златкова, Стела Атанасова, Ралица Владимирова.

С радост бихме желали да споделим с Вас, че събрана сума от нашия първомартенски базар е 372
евро! Тя ще отиде в помощ на Дома за възрастни хора със специални нужди „Св. св. Константин и
Елена“ в с. Факия, общ. Средец в България. Благодарим ви!

Информация за следващите дати и теми за нашите клубове „Художник“, „Мама и аз четем заедно“ и
клуб „Традиции“ ще бъде изпратена допълнително.
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