Брой 6, Януари-Март 2021

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

18 – 30 януари вкл.
Учебните занятия продължават по следния график:
присъствено за ДГ и ПГ
дистанционно за учениците от 1 до 12 клас
31 януари – 7 февруари
Междусрочна ваканция, неучебни дни за 1-12 клас
Занятия за ДГ и ПГ
22-27 февруари
„Баба Марта“ работилнички по класове
Важни дати – почитаме и празнуваме
19 февруари – Ден на Апостола
1 март – Баба Марта
3 март – Национален празник на Република България
8 март – Ден на жената
22 март – Първа пролет

Дистанционното обучение за 1-12 клас продължава до края на януари
С оглед епидемиологичната обстановка и разпоредбите на австрийските власти, БУ „Св. св. Кирил и
Методий“ удължава дистанционната форма на обучение за всички класове от 1 до 12 до края на месец
януари.
Въпреки сложната обстановка учителският колектив и всички деца се справят отлично и няма
изоставане от учебния материал.
Междусрочна ваканция в началото на февруари
Планираната в началото на учебната година междусрочна ваканция ще бъде в периода 31 януари – 7
февруари вкл. за класовете от 1ви до 12ти.
Информация за това в каква форма ще започнат часовете след срочната ваканция очаквайте от Вашия
учител, както и в интернет и фейсбук страницата на училището ни.
Баба Марта бързала!
Традиционните работилнички за изработване на мартеници ще се проведат в последната седмица на
февруари за всички деца до 4 клас. С нетърпение и вдъхновение очакваме този любим български
празник!

http://www.bulgarische-schule.at/bg
https://www.facebook.com/abvschule
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Прекланяме се пред Апостола на свободата
На 19 февруари почитаме паметта на най-светлото име в нашата история – това на Апостола на
свободата - Васил Левски. Необичайната обстановка няма да ни попречи да се поклоним пред паметта
на тази тъй велика личност.
Следете интернет и фейсбук страниците на нашето училище, за да се преклоним заедно пред делото
на Левски.

Проект „Моя любима България“
За празничния 3 март ще Ви изненадаме със специален проект – „Моя любима България“. Как, къде и
какво – информация от Вашия учител и на електронните страници на училището ни.

Пролетен сюрприз
Още една изненада – пролетта съживява, вдъхновява и въодушевлява! Следете електронните ни
страници, за да разберете какво сме подготвили за 8 и 22 март.

Заплащане на таксите за втория семестър
Бихме желали да Ви напомним, че таксите за втория семестър трябва да бъдат заплатени в срок до 31
януари. Информация за дължимите суми може да намерите в Школо.
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