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Учим българската 
азбука вече и на 

таблет! 

24 май в Българското училище в Никозия 

Почетохме 24 май с пускане на първото 
по рода си мобилно приложение за 
изучаване на буквите от българската 
азбука 
 
По време на  нетрадиционното годишно утро 
деца и учители направиха съпричастни 
родителите и гостите на тържеството към 
начина, по който учат и се забавляват с новите 
технологии. 
 
Всички присъстващи участваха в интерактивно 
решаване на езикови задачи чрез интернет-
базирана обучителна среда – електронната 
платформа на училището – „БГ училището в 
чужбина“. 

И се запознаха с новото мобилно приложение 
“Уча АБВ”, чрез което децата могат да се 
научат дистанционно да пишат красиво и 
правилно сами, без помощта на родители и 
учители. 

Мобилното приложение може да се закупи 
срещу 1 долар от App Store. 

 

Повече информация: 
http://bgculturalcenter.org/ucha-abv  
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На 24 май показахме на родителите още как работим с Енвижън (снимка долу в ляво) и 
пчеличката робот BeeBot (снимка долу в дясно) в класната стая. 

Търсехме гласни и съгласни в 
интерактивния урок за октоподчето Оги, 
разработен от Български културен център 
“Кирил и Методий” по проект за създаване 
на курсове за дистанционно обучение в 
начален курс (снимка в дясно). 
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Дни посветени на 
Левски 

Открит урок за делото на 
Левски  
На 15-ти февруари 2014 г. в 

Българското училище "Кирил и 

Методий" в Никозия се проведе 

открит урок по случай 141 - 

годишнината от обесването на 

Васил Левски. На урока 

присъстваха учениците от 

училището и техни родители. 

Преподавателката по история 

Иванка Узунова разказа на 

присъстващите за живота и делото 

на Васил Левски, както и показа 

избрани откъси от филм за 

Апостола на свободата. Малките 

ученици на училището рецитираха 

стихотворения, а 

четвъртокласниците представиха 

най-известните мъдри мисли на  

2

Левски. Първокласниците 

направиха своя изложба с рисунки 

на българското знаме, които те 

нарисуваха в часа по Арт. Така в 

навечерието на празника 

българчетата в Кипър успяха да се 

докоснат до част от героичния свят 

на Апостола, да усетят неговия 

патриотизъм и жертвоготовност в 

името на святата идея - 

освобождението на България. 

На 19 февруари децата се 

поклониха пред паметта и делото 

на Апостола и поднесоха венец 

пред барелефа на Васил Левски в 

Никозия.  

Рецитираха стихове за Апостола , 

споделиха някои от мислите му, 

които разкриват вярата му в 

естествените сили на народа.  

Поклонихме се пред паметта 
на Апостола  
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Лазарувахме! 

През най-китния и цветен ден на лазарките, 

всички се събрахме в парка да отпразнуваме 

пролетните български празници. Момичетата 

лазаруваха, танцуваха, изпълниха и обичая, по 
който се гадае за женитба, здраве и плодородие.  

2

 

Момците люшнаха момите на гергьовденска 

люлка и всички боядисаха шарени великденски 

яйца. Наши гости бяха посланикът на Р.България 

в Р. Кипър Христо Георгиев и културният аташе 

Мая Жилиева .                               12 април 2014г. 
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Баба Марта 
Сръчни ръчички усукваха 
бели и червени кончета в 
АРТ работилницата и 
измайсториха чудни 
мартенички.  
На снимката Рали от 1. 
клас показва някои от 
мартеничките, които 
изработихме.   

1 март 2014г. 

Пролетни празници 
През февруари в нашата 
АРТ работилница започна 
трескава подготовка по 
случай наближаващите 
пролетни празници.  
На снимката Теди от 1. клас 
ни показва страшната 
кукерска маска, която е 
изработила. 

7 февруари 2014 г. 
 

Изработване на 
сурвачки 
През декември изработихме 
красиви сурвачки, декорирани 
с пуканки, кончета, орехчета, 
звънчета и други.  
 
Краси от 4. клас позира със 
своята сурвачка. 
 

14 декември 2014г. 
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 "Моята България" - под това мото премина годишното утро на 
големите ученици в Българското училище в Никозия 
 
Всяко дете представи пред родителите и гостите своя презентация - съкровен и 
личен разказ за родното, за родината. Не за патриотарство, а за "трудната обич" 
говореха децата, за България като вътрешно пространство в тяхната душа, 
където битуват спомените за баба и дядо, емоциите от досега с българската 
природата и за още много неща от света на детските чувства. Нямаше как човек 
да не направи връзка с Далчевото стихотворение "Аз те обичам... само за това, 
че си родина моя." 
 

Накрая посланикът на Р. България г-н Христо Георгиев раздаде свидетелствата. 
Пожелахме си да е хубаво и изпълнено с много вълнуващи преживявания 
лятото ни в България. 

 



 

 

 

“Всички заедно можем да направим един по-добър и цветен 
свят” – ден, организиран от община Никозия.  
Ученците  от Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия се 
представиха с български народен танц.  

22 април 2014г.  
 


