Брой 7, Април-Юни 2021

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

СЪБИТИЯ

НЕУЧЕБНИ ДНИ

28 март – 6 (18) април
Пролетна ваканция както следва:

28 март – 6 април за учениците
от 1 до 12 клас

28 март – 18 април за учениците
от ДГ и ПГ

Почивни дни месец МАЙ
13 май, четвъртък
22-24 май вкл.

26 – 30 април
Великденски работилници и
боядисване на яйца

ПОЧИТАМЕ И ПРАЗНУВАМЕ
1 април – ден на шегата
25 април - Цветница
2 май - Великден
11 май – ден на светите братя Кирил и Методий
24 май – ден на просветата
1 юни – ден на детето
2 юни – ден на Христо Ботев

Понеделник, 3 май
Ден на Първолака: Накъде след
предучилищната група

Почивни дни месец ЮНИ
3 юни, четвъртък

Понеделник, 10 май
Бъдещите петокласници в БУ

Пролетна ваканция
Пролетната ваканция тази година съвпада с празнуването на католическия Великден и ще започне на
28 март. Учениците от 1 до 12 клас се връщат в училище дистанционно от 7 април, а малките ще
почиват до 18 април включително.
До 18 април всички ученици се обучават онлайн, съобразено с разпоредбите на австрийските власти.
Кога ще се върнем присъствено – очаквайте информация от Вашия учител.
Великденски работилнички
Православният Великден, който почитат християните в България, тази година ще бъде на 2 май. Както
всяка година, седмицата преди него ще посветим на традициите, свързани с празника – ще боядиваме
яйца и ще си разказваме истории през цялата Страстна седмица.

Ден на първолака: накъде след предучилищната група?
На 3 май, понеделник от 18.30 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. Покана за онлайн родителската среща ще получите
допълнително. Очакваме Ви!

http://www.bulgarische-schule.at/bg
https://www.facebook.com/abvschule
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За бъдещите петокласници
На бъдещите петокласници е посветена родителската среща, която ще се проведе на 10 май,
понеделник, от 18.30 ч. отново онлайн. 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. Покана за срещата ще бъде изпратена допълнително.

1 април – Ден на шегата
Светът е оцелял, защото се е смял!
Да се засмеем с невероятните рисунки на малките ни художници. Заповядайте в нашата виртуална
галерия (https://abv-wien.blogspot.com) и на фейсбук страницата на училището от 1 април.

24 май: Ден на Просветата и Празник на буквите
И тази година, въпреки сложната обстановка, ще отпразнуваме светлия празник на просветата –
светлината в мрака на незнанието, която следваме благодарение на делото на Кирил и Методий и
техните ученици. Екипът на БУ „Св. св. Кирил и Методий“

традиционно ще почете патроните на

училището с поднасянето на цветя пред паметника на светите братя в дом Витгенщайн при спазването
на всички епидемиологични изисквания.
Трудностите не попречиха на нашите първолаци и въпреки всичко те могат гордо да заявят „Вече съм
грамотен!“ Благодарение на всеотдайните Ани, Краси, Симона, Таня и Поли, които и тази учебна
година успяха да разкрият тайните на нашето „А, Б“.
Повече информация очаквайте от Вашия учител.

Пробни изходни тестове от МОН
Тази година МОН предвижда провеждането на пробни изходни тестове за учениците от 1 до 7 клас от
българските училища в чужбина. Бихме искали да включим всички желаещи ученици от нашето
училище – тестовете са своего рода ориентир къде се намираме сред другите училища в чужбина и
биха били база за подобрение и усъвършенстване.
Предвидената дата за провеждане на пробните тестове за всички класове е 15.05.2021 от 14.00 до 16.00
(австрийско време) на електронната платформа на Министерството - https://world.mon.bg/.
За I - III клас продължителността на теста ще бъде 30 минути за 15 затворени въпроса, за IV - VII 40 минути за 20 затворени въпроса.

„Патиланци“ – нашето училищно списание
Очаквайте и тази година нашето шарено и весело, носещо усмивки списание. Учениците ни не спират
да творят – те са наша гордост и вдъхновение, които искаме да споделим с целия свят! Годината ни
донесе предизвикателства, но и нови идеи, гледни точки и най-важното – не успя да сломи творческия
дух на нашите поети, художници и творци.
Списанието ще излезе в края на месец май, следете фейсбук страницата ни за повече информация.

http://www.bulgarische-schule.at/bg
https://www.facebook.com/abvschule

