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Благотворителна коледна акция
„Деца помагат на деца”
Мили деца, скъпи ученици,
уважаеми родители,

Предназначението на този
бюлетин е да предостави
информация на ученици,
родители и приятели на
Българското училище в
Хамбург.
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Коледа е време на мечти, подаръци,
обич и топлина. И тази година
Българското училище в град Хамбург
проведе своята традиционна коледна
благотворителна
кампания.
Със
събраните дарове – от необходимости
за ежедневието на едно дете като
дрехи, бельо, спално бельо, обувки
до коледни картички, плюшени
играчки,
колело,
книжки
за
оцветяване и други забавни игри - ще
бъдат подпомогнати децата от SОSДетско селище в село Дрен.
Коледни картички, поздравително
писмо и пъзели бяха изпратени и за
децата от Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца
/ЦСРИД/ в град Дупница.

Картички, изработени от най-малките

Картички, изработени от учениците от
началния и горен курс

БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ!

Предколедна подготовка
На 20ти ноември 2010г. с децата от
начален и горен курс се проведе
семинар, посветен на българските
коледни традиции и обичаи.
Учениците имаха възможност да
развихрят
своето
творческо
въображение.
Бяха
организирани
няколко къта-работилници, в които
според
желанията,
възрастта
и
уменията
си
децата
изработиха
коледни
картички
за
роднини,
приятели и за благотворителната
акция.
По-големите
ученици
помогнаха всеотдайно на по-малките
деца от начален курс и така
допринесоха за активното участие на
всеки.

Важни дати и
събития
4-ти декември
2010 – коледно
тържество

Както е било открай време, на
майсторите-сурвакари
опита
си
предаде бабата на ученикa от 8 клас
Иван Янков. С нейна помощ бяха
украсени
големите
дрянови
сурвакници, които ще видите на
коледния празник на Българското
училище в град Хамбург.

Под
ръководстводството
на
художника и педагог Бранимир
Георгиев
учениците с голям
интерес участваха в изработването
на декора на очакваното от всички
общоучилищно коледно тържество.
Така малки и по-големи артисти се
запознаха с още една страна от
подготовката на театралните пиеси.
С четка и боя влязоха в ролите на
художници и изрисуваха селския
дом, в който по-късно като
стопани, ще посрещнат Дядо
Коледа.
Така на Коледния семинар децата и
гостите
изживяха
завладяващи
моменти с българските коледни
традиции и обичаи в подготовката
на този хубав семеен празник.
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Училищен бюлетин
Рождество Христово

Всички християни по света празнуват
Рождество Христово. Това е найсветлият църковен празник, наричан
още Коледа. На 29 ноември 2010г.
отец
Кръстин
от
Българската
православна църква ”Св. Св. Кирил и
Методий” в град Хамбург и неговите
помощници
Ангел
Русев,
Емил
Кръстев, Миглена Александрова и
Кристиян Иванов разказаха на децата
от предучилищната група и начален
курс
библейската
история
за
раждането на Исус Христос и показаха
макет на Рождество Христово с Мария,
Йосиф и младенеца Исус. Отец
Кръстин раздаде на децата картинки
за оцветяване, на които бе изобразена
нощта на раждането на Исус, а децата
ги разкрасиха по собствено желание.

На гости при най-малките ...

Скъпи родители и
приятели
на Българското
училище в
Хамбург,
Българското училище в
град
Хамбург
търси
доброволци
за
подпомагане и развитие на
дейността
на
нашето
сдружение с идеална цел.

В предучилищната група децата
често разказват за професиите на
родителите си, от което се роди
идеята за ”На гости при наймалките... ”. Децата се запознават с
различни професии и се радват на
неочаквани гости. След посещението
на оперния певец Димитър Тенев на
гости при най-малките ученици беше
главният готвач Карстен Найес.
Той разказа на децата за професията
на
готвача.
Истински
фурор
направиха приготвените заедно с
него вкусни палачинки. Децата
научиха какви продукти се използват
и
с
удивление
гледаха
как
палачинките „летят във въздуха”.

Благодарни сме за Вашите
препоръки и съвети.
С уважение и приятелски
поздрави,
Преподавателски колектив
Таня Найес,
Стелияна Симеонова и
Илина Дойкова
и Управителен съвет
Габор Бонер,
Димитър Луизов и
Милена Oнезорге
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