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Коледни празници

Коледа
Учениците от IV, V,VI и VII клас се включиха в украсяването на стаите за Коледа с голямо желание.
Коледният дух беше завладял всички ученици и те се справиха за много кратко време. На снимките
ще видите коледните им украси, а следващата история е от сценария за тържество на 6 клас.

БЪДИ В ЧАС
Първо основно училище „Васил Левски”, град Костинброд

Благотворителност по случай 1 март
На 1 март ученици от СИП
„Гражданско
образование“
–
ученически
парламент
с
ръководител Даниела Борисова
посетиха „Дом за стари хора“ –
с.Пролеша
и
им
закачиха
мартеници. С пожелания за здраве и

Хо, хо, хо!
Здравейте, аз съм дядо
Коледа и идвам чак от
Лапландия. От дълго време
наблюдавам подготовката
на 6 клас.
Те много се постараха имат 3 елхи. Главната елха е
в златен цвят, понеже
символът на 2018 е златно
куче. Богомил ще Ви
представи една притча за
раждането на Божия син...
Може да се почерпите с
вкусни гозби от
трапезата, като след това
момчетата и момичетата
от класа ще изпълнят танц,
от който ще се изумите
много.
Самият аз ще участвам в
танца, за да видите, че не
само децата могат да
танцуват, но и дядо Коледа
ще Ви покаже как хубаво
танцува.

Брой 2, м. март 2018 г.

дълголетие Богомил от 6 клас им
изработи табло с „Благословии“, а
вокална група „Слънчице“ им изпя песни за приятелството.
В атмосфера на добро настроение и радост бабите и дядовците се
разделиха с децата с пожелания да дойдат отново. А с послание „Да бъдем
добри“ СИП „Гражданско образование“ продължава към следващите си
инициативи.

Парад на детската песен

Честита Баба Марта

В общинския конкурс „Парад на
Традиционно за празника се проведе училищен
детската песен-2017“, участие взеха
базар на мартеници, изработени от учениците в
ученици от VII клас – трио „Слънчице“, които заеха часовете по “Технологии и предприемачество“.
първото място и от IV клас - група „Петле“, които
спечелиха трето място.
-трио “Слънчице“

-група “Петле“

Учениците бяха поканени да покажат ръчно
изработените от тях мартеници и на общинския
базар, проведен в читалище “Иван Вазов“.
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