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Предстоящи събития
Предназначението на този
бюлетин е да предостави
информация на ученици,
родители и приятели на
Българското училище в
Хамбург.

Скъпи ученици и родители,

Съдържание
Предстоящи събития

1

Бихме искали да напомним на нашите
ученици за предстоящите конкурси на
Държавната агенция за българите в
чужбина с краен срок за предаване на
творбите, записите и преводите
15 април 2011 г.

Посещение на делегация на
МОМН в гр.Хамбург

1

Пролетни празници в
българското училище:

2

Карнавал при най-малките

2

На 16 април 2011г. българското
училище организира творчески
семинар
на
тема
„Красива
България” по проекта „Роден език
и култура зад граница” за учебната
2010/11г. с участието на художникпедагог Бранимир Георгиев.

Посещение на делегацията на Министерство на
образованието, младежка и науката (МОМН) в
Българското училище в град Хамбург

„Работилницата на
Баба Марта”

2

Рецитал за 3-ти март

2

Международен ден на жената
8-ми март

2

Важни дати и
събития
 15.4.2011 г. -

Краен срок за
участие в конкурси

В периода 18-19 март 2011 делегация
на Министерство на образованието,
младежка и науката (МОМН) – г-н
Красимир Вълчев, генерален секретар
в МОМН и г-н Лазар Додев, директор в
дирекция
”Организация
и
координация” в същото министерство,
посети Българското училище в град
Хамбург. В рамките на посещението
се проведе работна среща-мониторинг
на дейностите по Националната
програма „Роден език и култура зад
граница” 2010/2011, преглед на
състоянието на
документацията и
разговор по училищни въпроси.
Любезни домакини на срещата,
проведена в сградата на Почетното
консулство на Република България в
гр. Хамбург, бяха г-н Герд-Винанд
Имайер, почетен генерален консул и
неговата съпруга, г-жа Имайер.
Вторият
ден
на
посещението
включваше оглед на помещенията на

Българското училище, HamburgHaus Eimsbüttel, Doormannsweg 12,
20259
Hamburg
и
на
предучилищната група в Spielhaus
Wehbers Park, Emilienstrаsse 55,
20259 Хамбург. На организираната
среща с родители на ученици от
училището се проведе дискусия
относно
резултатите,
добрите
практики,
проблеми
и
предложения по програмата и
анкета
относно
работата
на
училището.
Изготвеното становище относно
дейността на Българкото училище в
Хамбург и нашите предложения по
програмата
ще
прочетете
в
следващия бюлетин.
Благодарим още веднъж на всички
отзовали се родители.
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Пролетни празници в Българското училище
Карнавал
Децата от предучилищната група се превъплътиха в любимите си
приказни и филмови герои на организирания за тях карнавал.

Честита Баба Марта
По стар български обичай учениците
изработиха весели мартенички за
своите
роднини
и
приятели.
Ръководител
на
творческата
работилница
бе
г-жа
Бонка
Йорданова,
майстор
на
ръчно
изработени мартеници в България.

3-ти март - Освобождението на
България и Възстановяване на
българската държавност

Учебния
ден
приключи
с
прожекция
на
филма
"Опълченците
на
Шипка"
и
дискусия относно събитието,
оживяло на екрана с помощта на
закупената нова техника по проект
"Роден език и култура зад
граница".

Учениците в гимназиална степен
подготвиха и записаха музикалнопоетичен рецитал, който бе изпратен
до радио "Татковина" и радио
"България".
Тяхна
въодушевена
публика бяха ученици от начален курс
и гости на занятието.
8-ми март

Учениците изненадаха своите
майки за Международния ден
на жената с изработени от тях
картички
и
трогателни
пожелания.
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