
Скъпи приятели! 

Ученици, учители, родители и съмишленици! 

Тази година в нашето училище организираме  

Коледна кампания 

 посветена на децата и техните семейства под надслов: 

„Опознай себе си и своето дете“. 

Кампанията  стартира на 21.11.2019г.  

в  Деня на християнското семейство 

 и ще продължи до 20.12.2019г. – Игнажден, ден с който в 

традицията на нашия народ започват 

 Коледните празници. 

Надяваме се всички заедно – ученици, учители, родители и приятели да 

изпълним дните до Коледа с топлота и разбиране, с творчество и 

празнично настроение! 

Инициативи, които сме подготвили: 

Откриваме кампанията с информационни дискусии по класове /вкл.с 

родители/ относно нейните цели и организация. 

 Седмицата от 25.11.2019г. до 29.11.2019г. посвещаваме на бащата 

и на другите мъже в семейството - дядо, чичо, по-големи братя и др., 

които значат толкова много за всеки от нас;  

 Учениците ще пишат картички, ще рисуват картини и ще 

отправят своите послания към тях. Темата на рисунките ще бъде: 

„Моето любимо място с татко“ /също с дядо, брат ми и т.н./; 

  В класовете ще се проведат забавни игри със състезателен 

характер, с участието на баща /или друг възрастен/ и дете, а всеки клас 

ще излъчи и награди най-добре представилите се участници;  

 Всеки клас може да проведе и други дейности посветени на темата, 

които да бъдат  инициирани и организирани от родителите на 

учениците, съвместно с класните ръководители; 

 В седмицата от 02.12.2019г. до 06.12.2019г. ще отвори врати 

Коледно ателие – място за творчество и приложно изкуство, където 

учениците ще се забавляват и ще изработват картички, картини, коледни 

играчки и други предмети за Коледния базар. 



 В седмицата от 09.12.2019 до 17.12.2019г. ще се проведе нашия 

традиционен Коледен базар под мотото: 

„Помагаме заедно за българската Коледа“. 

 Всички класове ще имат по едни ден, в който да представят своите 

кулинарни и приложни произведения на собствен щанд. Те ще бъдат 

продавани с благотворителна цел, а ние очакваме в инициативата да се 

включат активно  и родителите, които  заедно със своите деца да 

изработят предмети, сладкиши и др.предмети за Коледния базар.  

Редът за представяне по класове е : 

- 09.12. – понеделник – първите класове; 

- 10.12. – вторник – вторите класове; 

- 11.12 – сряда – третите класове; 

- 12.12. – четвъртък – четвъртите класове; 

- 13.12. – петък – петите класове; 

- 16.12. – понеделник – шестите класове; 

- 17.12. – вторник –  седмите класове. 

 Коледният базар ще бъде закрит с „Кулинарно шоу за  бащи и 

деца“. Темата на финалното състезание е:„С татко готвим най-

добре“. Датата на провеждане ще бъде уточнена допълнително. 

 Участниците ще готвят с предварително определени продукти, с 

които трябва да представят най-оригинална кулинарна рецепта. Гост и 

жури на кулинарното шоу ще бъде известен шеф готвач, а състезанието 

ще бъде заснето, за да могат всички в училище да го видят. 

 Ръководството на училището ще награди за майсторство и 

интересна рецепта най-добре представилата се двойка. 

 Коледната кампания ще се закрие на 20.12.2019г., когато ще се 

проведат коледните тържества на класовете и ще бъдат оповестени 

резултатите от проведените инициативи, както и сумата, която ще 

бъде дарена на „Българската Коледа“, в резултат на положените труд и 

вдъхновение през тези дни. 

 

Ръководството 

на 38 ОУ „Васил Априлов“  

желае на своите ученици и техните семейства: 

 весели празници, здраве и благоденствие! 


