
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дарителската акция за домовете за 
деца лишени от родителска грижа ще 
се проведе в съботните дни: 13 и 20 
ноември 2010г.  

Подготвените дрехи и играчки (по 
възможност опаковани в картон) и 
сладки неща (опаковани отделно) 
предавайте на учителките.  

Както винаги, ще разчитаме на 
Вашата отзивчивост!  

Транспортът отново ще бъде 
организиран с любезното съдействие 
на нашия заместник-председател на 
УС, г-н Димитър Луизов.  

Споделете идеята и с други Ваши 
приятели, които имат добро сърце и 
желание за дарителство! 

 
 
 
 
 
 

 
Мили деца, скъпи ученици, 

уважаеми родители, 
 
Нашият Коледен празник ще се състои 
на 4-ти декември 2010, от 11.00ч в 
сградата на Хамбург-Хаус, Аймсбютел.  
 
В празничната програма очаквайте:  
1. “Гост”, драматизация с участието 

на децата  
2. Коледни песни, музика и 

настроение  
3. Изпълнения на деца от училището 
4.  Дядо Коледа е тук-раздаване на 

подаръци  
5. Празничен бюфет с традиционни 

български ястия  

И още: изложба на картички и 
сурвакници, изработени в 
Работилницата към училището и под 
ръководството на преподавателите.  

Подготовката ни започва през месец 
ноември.  
 

5.  ноември 2010  

брой 1  

Училищен бюлетин  
на Българското училище в гр.Хамбург 

лбу 
 
 
 
 

Предстоящи събития 

Коледна дарителска акция 
 

Предназначението  на този 
бюлетин е да предостави 
информация на ученици, 
родители и приятели на 
Българското училище в 
Хамбург. 
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Децата ще напишат своето писмо 
до Дадо Коледа, а джуджетата ще 
го предадат навреме. Подаръците, 
които Дядо Коледа ще раздаде, 
трябва да бъдат предадени в 
училището до 04.12.2010, 
опаковани и с етикет с името на 
детето.  
 
Можете вече да подготвите 
скромен дар за децата, лишени от 
родителски грижи в България. 
Вижте важните дати по-долу. 
 
В следващия бюлетин очаквайте 
стари български рецепти за 
трапезата.  
 
Приемаме и заявки за участие в 
коледната ни програма. Моля 
уведомете преподавателите до 
30.11.2010. 
 

 

В рамките на  проекта “Роден 
език и култура зад граница” към 
МОМН, в който Българското 
училище участва  и през  2010-
2011г  на 20.11.2010г. 
организираме съботен Коледен 
семинар за нашите деца. 

Семинарът е посветен на 
българските коледни традиции и 
обичаи. Учениците ще имат 
възможност за творческа работа. 
Според желанията, възрастта и 
уменията си всяко дете ще 
изработи коледни картички за 
роднини и приятели, ще участва в  
написването на вдъхновено писмо 
до Дядо Коледа, ще украси голяма 
дрянова сурвакница или ще отрази 
своето предколедно настроение и 
вдъхновение в  рисунка. Наш гост 
ще бъде г-н Бранимир Георгиев, 
художник и педагог. Той ще ни 
помогне да пресъздадем 
вълшебството на празника в 
картини и декори.  

Поканени са всички родители и 
приятели, които тачат българските 
традиции!  

 

 
 

Важни дати и 
събития 

 13-ти и 20-ти 
ноември 2010 - 
дарителска акция 

 20-ти ноември 
Коледен семинар 

 4-ти декември 
2010 – коледно 
тържество 

 

Коледен семинар 
 



 
На гости при 

най-малките ... 

На 6-ти ноември 2010г. 
децата от предучилищната 
група имаха специален 
гост: Димитър Тенев, 
български оперен певец, 
пеещ в държавната опера в 
град Хамбург.  

Той обясни на децата 
разликата между оперно, 
фолклорно и обикновено 
пеене и разучи с тях 
песничката ”С червените 
ботушки потропва Дядо 
Мраз ... ”. Децата от 
предучилищната група 
слушаха със захлас 
неговото изпълнение на   

„О соле мио”.   

“Българското училище в Хамбург” 
търси за 2010 / 2011 учебна година 
допълнителни учители  

 по Български език и литература в 
прогимназиална степен на 
обучение (5 – 8 кл.),  

 Помощник-асистент за 
предучилищната група (3 – 6г.),  

които да притежават съответната 
валификация и възможност да 
работят в съботни дни.  

Обяви 

„Награди за успелите деца на 

България” – 2010 
на фондация “Димитър Бербатов” 

 
С настоящото съобщение бихме 
искали своевременно да 
информираме всички за проект, който 
миналата година за съжаление не 
достигна до нашите деца. 

В София на 1 ноември, 2010 започна 
кампанията по третото издание на 
проекта „Награди за успелите деца на 
България” – 2010, на фондация 
“Димитър Бербатов”. Родители, 
близки, учители, съученици, съседи, 
както и самите ученици могат да 
номинират деца в ученическа възраст, 
постигнали успехи през 2010 г. в 
сферата на изкуствата, науката или 
спорта.  

За валидни по смисъла на проекта ще 
бъдат приемани само онези 
постижения, за които има издаден 
съответен документ (грамота, 
протокол, служебна бележка или др. 
подобен). Те трябва да са за 2010 г. и 
в някоя от горепосочените сфери, от 
участие във форуми (конкурси, 
олимпиади, концерти или други 
състезания) в България или по света. 
Условията за номиниране са детайлно 
описани в уеб-сайта на проекта 
(http://dberbatov.org/projects/nagradi
/conditions). 

Нови конкурси за деца 
 

Скъпи родители 
и приятели 

на Българското 
училище в 
Хамбург, 

нашият училищен 
бюлетин ще ви  държи 
в течение на основните 

предстоящи събития, 
както и на всички 
училищни новини.  

С уважение и 
приятелски поздрави, 
 
Илина Дойкова  
Стелияна Симеонова 
Татяна Наиес 
и Управителен съвет на 
Дружество “Българско 

училище в Хамбург  
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Копия от документи и една 
актуална снимка да се изпращат на 
пощенския адрес на училището или 
на електронен адрес  
 
info@bgschule.de  
 
С одобрените кандидати ще се 
проведе интервю.    

 

Проектът отново включва децата 
от българските училища зад 
граница. Те ще се класират отделно 
и ще получат отделни награди. 
Желанието на фондация „Димитър 
Бербатов“ е те да се чувстват 
приобщени към останалите деца на 
България и да бъдат допълнително 
стимулирани да посещават 
българските училища зад граница. 

588 деца от над 3000 номинирани 
бяха одобрени по критериите на 
проекта за 2009 г. Списък с 
номинираните и наградените деца 
за 2009г. може да откриете тук: 
http://dberbatov.org/projects/nagra
di/project.  

За Ваша информация от гр. Хамбург 
е имало представител и победител в 
категория Социални проекти -  
Илиана Велкова.  

Основната цел на проекта е да 
създава сред подрастващите 
нагласа на уважение към успеха, 
дължащ се на талант и усилия.  

Димитър Бербатов е идол на 
подрастващите и пример за човек, 
успял с талант и труд да сбъдне 
детската си мечта. Това е 
възможност да се влияе на децата 
да насочват енергията си в градивна 
посока, което ще работи за тяхното 
бъдеще. За повече информация, 
моля посетете страница на 
фондацията: http://dberbatov.org/ 

 

Новини 

Авторски екип 
Информацията и материалите 
подготвиха: 
Илина Дойкова  
Стелияна Симеонова 
Татяна Наиес 
 Управителен съвет на Дружество 
“Българско училище в Хамбург 

Bulgarische Schule in Hamburg e.V.  
Postfach 10 22 07  
20015 Hamburg  
Deutschland  

Тел / eФакс: +49 3222 1194041  
Електронна поща: info@bgschule.de  
Интернет: www.bgschule.de 
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