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     И тази учебна година започна като 

всички останали. Радвахме се, че сме 

отново заедно, че продължаваме да ус-

вояваме нови знания по български език 

и по математика, 

че на картата на 

България можем 

да посочим прек-

расните ни пла-

нини и долини, 

реки и езера. Иг-

рахме,пяхме, със-

тезавахме се, постигахме и бяхме наг-

раждавани. Канихме гости и родители 

на патронния празник и на Коледа, на 

открит урок по български език, винаги 

показвахме зна-

ния и получа-

вахме похвали 

и подаръци. Та-

ка беше през 

първия учебен 

срок. Така  за-

почна и втория 

учебен срок – с 

подготовка за радиоизява, за тържество 

за майката, за състезание по 

математика. 

     Но се случи нещо 

извънредно. Нещо, 

което никой не беше 

очаквал. Наложи ни се 

да се разделим. 

Училището затвори 

вратите си за нас. 

COVID-19 беше за-

плаха, която не бива-

ше да пренебрегнем. За да се предпазим 

и предотвратим заразата трябваше да си 

останем у дома.  

       И ние се вслушахме в призивите на 

лекарите, на учителите, на родителите. 

Останахме   си  у  дома.  Какво  ще  пра- 

 

вим?! Как ще учим?! Решение, разбира 

се има – започнахме да учим дис-

танционно. Получаваме файла  –  рабо-

тим – връщаме направените домашни 

работи. От училище вземахме разра-

ботени уроци на хартиен носител. 

Четохме, писахме, рисувахме, творихме.  

 

    

 

 

 

 

    

 

Така посрещнахме разделени, но заедно 

дългоочакваните наши празници: 

 

8 март – денят на майката и 22 

март – първа пролет 

 

12 април - Международният ден                   

на  космонавтиката  –  свързан с                                                                    
полета   на  Юрий  Гагарин   на   кораба 

"Восток"  на  12 април  1961.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УЧИМ, ПРАЗНУВАМЕ И ИГРАЕМ 

 

За нашия народ Възкресение Христово е 

най - големият празник през годината и 

затова го нарича  Великден.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световен ден на книгатa 

Световният ден на книгата  се 

отбелязва по решение на ЮНЕСКО от 

ноември 1995 г. на 23 април.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергьовден 

 

Отново  заедно,  макар  и  всеки  у дома 

си  четохме,  писахме  съчинение, илю-

стрирахме,   отговаряхме  на   въпроси,  

свързани  с  прочетен текст.  

Спортът  е  неизменна  част  от нашето 

ежедневие. 

 

 

24 май–празник  на българската просве-

та и култура и на славянската писменост 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
           
   

 
       Ние, децата от ІІІ клас инициираме 

конкурс „Моето различно лято“. 

Призоваваме всички ученици да 

представят своите рисунки, или 

съчинения в училище до края на лятната 

ваканция. Наесен всички, които желаят, 

може да се включат в журито, да 

определим най-добрите.  
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