Брой 4, Септември-Октомври 2020

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

14-19 септември
Провеждане на родителски срещи. График на срещите:
http://www.bulgarische-schule.at/bg/
Понеделник, 21 септември
Начало на учебните занятия
Есенна ваканция, 26 – 31 октомври вкл.
Неучебна седмица

Старт на учебната година
Новата учебна 2020-2021 година ще започне без традиционното ни тържествено откриване. Сложната и
непредвидима епидемиологична обстановка ни лишава тази година от този празник, но не намалява
ентусиазма на нашия учителски екип за началото на занятията. Започваме годината присъствено с
готовност да превключим на дистанционно / полудистанционно обучение.
Благодарим на всички за разбирането и доверието!

НОВО!!!
От тази учебна година предлагаме дистанционна форма, на обучение с 30% присъствие, напълно
съобразена с изискванията на МОН за следните класове:


за ученици от III и IV клас;



История/География на България за учениците от V - VIII клас



Гражданско общество за учениците от XI клас

*Записване при д-р Ирина Владикова, директор на училището на имейл: irina_vladikov@hotmail.com

НОВО!!!
Нов клуб „Исторически пътешественик“ за учениците от IV-VIII клас. Повече в раздел КЛУБОВЕ.

НОВО!!!
От тази учебна година училището ще се включи в дигиталния свят на платформата „Школо“ shkolo.bg. Чрез нея ще се извършва комуниацията с Вас.
http://www.bulgarische-schule.at/bg
https://www.facebook.com/abvschule
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Част от нещата, които предлага платформата са:
•

ел. дневник – позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки,
отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база;

•

комуникация

- удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители

(мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия);
•

такси и задължения - сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към
сметката на училището, посредством няколко клика;

•

събития и календар - автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития
(класна работа, родителски срещи, екскурзия, ДЗИ и т.н.);

•

мобилно приложение - OS и Android. Родителят получава известия за настъпили събития в
реално време (нова оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.).

Не забравяйте, че имаме онлайн галерия!
Нашите деца са артистични и талантливи – вижте доказателството на адрес:

https://abv-wien.blogspot.com/
Там можете да разгледате творбите на децата от клубовете Художник, Български традиции и Мама и
аз четем заедно, както и участията ни в различни конкурси.

*Датите на първите срещи могат да бъдат променени, тъй като зависят от вирусната ситуация във Виена

Клуб „Традиции“
И тази година ще продължи пътуването към България и необятния океан на нейните традиции. Ани е
приготвила шарена торбича, пълна с изненади 
Първа среща: неделя, 04.10.2020, 11.00 часа в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13
Анета Геранлиева, тел. 06644163525

Клуб „Художник“
Забавление, творчество и скъпи на сърцето спомени. С четка и палитра Таня очаква малките таланти.
Първа среща: събота, 03.10.2020, 16.00 ч. в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13
маг. Станка Александрова, тел.068110808196

Клуб „Мама и аз четем заедно“
Нови изненади от Симона – и тази година ще учим, докато се забавляваме и ще се забавляваме, докато
четем.
Първа среща: неделя, 11.10.2020, 11.00ч. в Синята зала на Rechte Wienzeile 13
маг.Симона Захариева, тел. +436603998198

НОВО!!!
Клуб „Исторически пътешественик“ /дистанционен/
Новият ни клуб е за всички, които обичат пътуванията и приключенията. Заедно с Жени ще бродим из
историята и друмите на нашата родна България.

http://www.bulgarische-schule.at/bg
https://www.facebook.com/abvschule
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Първа среща: четвъртък, 1 октомври, 17.00 ч. ОНЛАЙН среща; очаквайте допълнителна покана за
виртуална класна стая!
Женислава Делчева, тел. +359895400365

*Датите на първите срещи могат да бъдат променени, тъй като зависят от вирусната ситуация във Виена

Ограмотителен курс за деца
За всички деца, които искат едно различно начало с родния език предлагаме Изучаване на български
като чужд език.
Първа среща с Краси: понеделник, 21 септември, 18.00 ч. в Синята зала на Rechte Wienzeile 13
маг. Красимира Шарф, тел. 069918060363

Немски език за ученици
Барбара е отново с нас и очаква своите ученици.
Първа среща: четвъртък, 24 септември, 16.00 ч. в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13
маг. Барбара Лозано, тел. +4369911000096

Народни танци "Шарено чорапче"
Първа сбирка: понеделник, 05.10.2020 г., 16.00-17.00 ч. или петък, 09.10.2020 - 15.30 - 16.30 в
Зелената зала на Rechte Wienzeile 13
Галя Милева, тел. 069919090465

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

