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Благотворителна великденска акция
„Деца помагат на деца”

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

Мили деца, скъпи ученици,
уважаеми родители,

Съдържание
Благотворителна великденска
акция

1

Творческа работилница
„Красива България“

1

На
16.04.2011
родителите
от
българското училище в Хамбург
донесоха Великденски сладости и
вкусни изненади за децата от Центъра
за
социална
рехабилитация
и
интеграция в гр. Дупница. Продуктите

бяха опаковани и изпратени за
празника от г-жа Найес.
Благодарим на семействата, които
проявяват великодушие и не
забравят да доставят радост и на
тези деца в България.

Български пролетни
обичаи

2

На гости при най-малките

2

Творческа работилница "Красива България"
Под ръководстводството на художника
и
педагога
Бранимир
Георгиев
учениците с голям интерес участваха
в семинарното занятие „ България в
моите мечти” в рамките на проекта
“Роден език и култура зад граница”
към МОМН.
Децата
изобразиха
в
рисунки
природни картини от България и
моменти от българската история, така
както са им близки и живеят в техните
представи.

Никол Попова

Най-малките,
впечатлени
от
пролетните празници, нарисуваха
кошнички с украсени великденски
яйца.Рисунките бяха изпратени на
ДАБЧ за участие в конкурс.

Елена Биллеб

Важни дати и
събития


24. Май 2011 г. –
Ден на
славянската
писменост

Деница Митева

Анна Данилески

Аделина Матеева

Янес Ламири
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Български пролетни обичаи
днес. Тя им изпя лазарска песен
и демонстрира как точно се
изпълнява обичаят.

На
16.04.2011
се
проведе
семинарно занятие за учениците от
начален,
прогимназиален
и
гимназиален курс на тема
" Лазаровден, Цветница и Великден
– големи пролетни християнски
празници ".
Г-жа
Симеонова
разказа
на
учениците
как
се
празнува
Лазаровден във Варненския край,
където традицията е жива и до

На гости на децата беше отец
Кръстин
от
Българската
православна
църква
"Св.Св.
Кирил и Методий" в Хамбург. Той
им обясни библейския смисъл на
празниците Лазаров ден и найголемия църковен християнски
празник Великден.
За да се пренесат децата в
специфичната за тези празници
атмосфера допринесе г-жа Бонка
Йорданова,
която
беше
изработила
специфични
великденски яйца, които красиха
залата и всяко дете получи като
подарък.

На гости при най-малките ...
Отец
Кръстин
от
Българската
православна църква ”Св. Св. Кирил и
Методий” в град Хамбург и неговите
помощници гостуваха и на наймалките. Те разказаха на децата от
предучилищната група историята за
Свети Лазари и пристигането на Исус
Христос в Йерусалим.
Децата
направиха венци от върбови клонки,
апликираха великденски яйца и
оцветиха
донесените
от
отец
Кръстин картинки.
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