Брой 3, Май-Юни 2020

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

Приключване на учебната година онлайн
Понеделник, 11 май
Виртуален Празник на буквите
Петък, 15 май
Ден на бъдещия първолак. Накъде след Предучилищния клас? Видео среща
Сряда, 20 май
За бъдещите петокласници – кога, как и с кого? Видео среща
1 юни (ДГ и ПГ)
18, 19 и 20 юни (1-4ти клас)
23, 24, и 25 юни (5-12 клас)
Раздаване на свидетелства и връщане на учебници

Занятията в БУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще продължат до края на учебната година онлайн.
Резултатите, които нашите ученици показват са впечатляващи! Материалът ще бъде взет и годината ще
приключи нормално.
Благодарим на всички родители за съдействието!
На есен ще се видим с песен!

Виртуален празник на буквите – „Вече съм грамотен“!
Следете фейсбук страницата на училището ни – на 11 май ще останете приятно изненадани! Всички
първолаци и техните учители са подготвили изненада по случай раздялата с Буквара и Празника на
Буквите!

Ден на бъдещия първолак: накъде след предучилищната група?
На 15 май, петък, от 18.00 ч. Ви каним на видео родителска среща, за да поговорим какво очаква
децата от предучилищните групи. Директорът на БУ, г-жа Владикова, заедно с учителския екип от
началния курс ще представят възможностите пред бъдещите първокласници. Заповядайте!
Подробности за срещата ще получите от Вашия учител.

http://www.bulgarische-schule.at/bg
https://www.facebook.com/abvschule
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На бъдещите петокласници е посветена видео родителската среща, която ще се проведе на 20 май,
сряда, от 18.00 ч. Родителите ще имат възможност да се запознаят с учителския екип в началото на
гимназиалния курс на обучение, като директорът на БУ г-жа Владикова ще обясни какви са опциите
пред учениците.
Подробности за срещата ще получите от Вашия учител.

Учителският ни екип ще дежури, за да може всички да получат свидетелствата си за края на учебната
година. В една от двете зали на Rechte Wienzeile 13 вратите ще бъдат отворени както следва:
-

на 1 юни за Детска градина и Подготвителни групи;

-

на 18, 19 и 20 за 1-4ти клас;

-

на 23, 24 и 25 юни за 5-12ти клас.

Ще Ви очакваме между 16.00 и 19.00 часа, а в събота, 20 юни – от 10.00 до 13.00 часа.
За родители с две и повече деца – може да ползвате някоя от датата на най-голямото си дете.
Не забравяйте да върнете учебниците си (и да си платите таксата, ако все още не сте го
направили)! Те са Вашият билет за получаване на свидетелсто 

Посетете нашата онлайн галерия!
Нашите деца са артичстични 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.

Приказки за всеки ден!
Следете нашата рубрика във Фейсбук страницата на училището ни:
https://www.facebook.com/abvschule/?ref=bookmarks .
Всеки ден нова приказка за малки и големи 

http://www.bulgarische-schule.at/bg
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