
Скъпи читатели,  
Осв е н д а Ви дъ ржи д о б р е 
информирани, Родителският съвет 
ще работи и в посока на това да 
бъдете добре мотивирани. Имаме 
множество хубави български 
поговорки, но за брой номер 6 на 
ФЛАШ най-подходящата пословица 
май е „Здрав дух в здраво тяло“. 
Защо избрахме това поверие, със 
сигурност ще си дадете отговор 

сами след като се запознаете със съдържанието на този брой на бюлетина.

Тази събота, 14-ти декември, в Българското училище градусът на 
празничното настроение рязко ще започне да се покачва. Само след 
няколко часа, леко подранилият Дядо Коледа ще зарадва децата със 
специално изработени за тях подаръци! А съботният доставчик на магазин 
“Малинчо” би могъл да донесе радост и за родителите, които обичат да 
пазаруват от удобството на собствения си дом, ако направят своята 
поръчка по телефона преди края на петъчния работен ден. С цел да бъде в 
услуга на цялата българска общност от района, магазин “Малинчо” вече ще 
осъществява редовни съботни доставки в Българското училище в Атланта 
за всеки направил своята предварителна заявка. Подробности на стр. 4. 
Signup Genius за храната за Коледното Тържество на 21-ви може да 
намерите на стр. 2.

Приятно четене и слагайте софрите!

С уважение,
Родителски Съвет (РС)
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БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ “СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ” 

Месечен информационен бюлетин 
Ноември/Декември 2019 

Фамилия*Любов*Академия*Шанс       ФЛАШ, бр.6 



Коледно тържество- 21 декември, 
събота, 10:30-12:00ч.  

По -малко от две седмици ни делят от 
тазгодишното Коледно тържество в партньорство 
с фолклорна група “Роса”. Програмата е 
предвидена да продължи около час и половина, 
след което ще можем да се почерпим и да си 
пожелаем весели празници. SignUp Genius за 
х р а н а т а з а п р а з н и к а : h t t p s : / /
w w w . s i g n u p g e n i u s . c o m / g o /
30E094BA9A82CA6F85-christmas. Всеки, който 
иска да донесе нещо за хапване, може да се 
запише в доброволческия списък. Каним 
майсторите на коледни питки да дадат най-
доброто от себе си, тъй като ще участват в 
надпревара за „НАЙ-ДОБРА ПИТКА“ в деня на 
тържеството. Гласуването ще се проведе на 
официалната страница на училището във 
Фейсбук, а победителят ще получи „награда-
изненада“. Заповядайте с близки и приятели и 
нека не пестим аплодисментите за малките и 
големи участници. Нека подкрепим група “Роса” 
в благотворителната им кампания за набиране 
на средства за построяване на Български 
културен център в Атланта.   

Празничен базар 2019, организиран от 
Стела Стоянова и Bulgarian Business Ladies in 
Atlanta 

За втора поредна година, специално участие в 
Коледния празник на 21-ви ще вземат и 
Българските бизнес дами от Атланта (https://
www.facebook.com/groups/473238899845082/). 
Със своите разнообразни и свежи продукти и 
професионални услуги, те със сигурност отново 
ще предоставят богат избор от идеи за коледни 
подаръци за всеки вкус и потребност. За 
предварително записване за участие може да се 
обръщате към организатора Стела Стоянова, 
stelastojanova@yahoo.com, а символичната такса 
за наем на маса в размер на $20 се заплаща в 
брой, на място, в деня на тържеството. Както и 
миналата година, приходите от таксите ще бъдат 
добавени към бюджета на Родителския съвет с 
цел организиране на извънкласни дейности и 
подпомагане на нуждите на училището. 

Български традиции в Атланта 

Коледарчетата от Българското училище с 
нетърпение очакват предстоящото си участие в 
първото (за някои от тях) истинско Коледуване. 
Наред с големите коледари от група “Роса”, в 
утринта на 25-ти декември, те ще огласяват с 
празнични песни домовете на късметлийските 
семейства избрани от томболата на група “Роса”. 
Попътен вятър на цялата дружина и дано 
здравето и късметът съпътстват всички и през 
новата година!  
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КОЛЕДЕН ФОНД “РИТЪМЪТ НА СЪРЦЕТО” 
Най - добрият начин д а подкрепите 

Българското училище в Атланта тази учебна 
година е като се включите в коледната кампания за 
набиране на средства за детски фолклорни носии, 
организирана от Родителския съвет. Благодарности 
към всеки, който би могъл да задели малка част от 
празничния си бюджет, в името на народните танци 
и децата от българското училище.  

За дарения: https://www.gofundme.com/f/bg-school-
of-atlanta-pta-cultural-enrichment-fund
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За първи път във ФЛАШ - Млади 
писатели 

Първите възпитаници на Българското 
училище, които станаха почетни автори на 
ФЛАШ за 2019-та, са Ванеса Иванов от 5-ти 
клас, с ръководител мис Милена; и София 
Mладенова, от 2-ри клас, с ръководител мис 
Еми. Умни, закачливи и талантливи, те 
донесоха истинска радост на екипа ни и 
дадоха сериозна заявка за обещаващи 
бъдещи съ-автори на месечното издание на 
бюлетина. Този път ни изненадаха с гатанка 
(София) и стихче (Ванеса). Насладете им се 
и не забравяйте да ги поощрите с едно 
„Браво, моето момиче!“ когато ги видите из 
училищния коридор. А ние с трепет 
очакваме бъдещите им творчески бисери, 
както и тези на всички други млади 
писатели от Българското училище в Атланта.   

„Децата трябва да бъдат учени как да мислят, не 
какво да мислят.”   Маргарет Мийд 

Мобилна библиотека 

Месец ноември беше благодатен за 
мобилната библиотека. Получихме дарения 
под формата на нови филмови попълнения 
от Вили Николова и свежи литературни 
заглавия от Мария Ангелова. Благодарим ви 
от сърце, момичета, от името на всички 
настоящи и бъдещи потребители на 
мобилната библиотека ! Освен това , 
Родителският съвет е в процес на въвеждане 
на дигитална система за поддръжка на 
библиотеката чрез мобилното приложение 
„Handy Library”. Наред с броя на наличните 
заглавия ежеседмично се увеличава и този 
на записалите се нови читатели, а това може 
само да ни радва и дава още повече стимул 
за работа.  

”Светът се дели на два типа хора – тези, 
които четат книги и тези, които слушат 
хората, които четат книги.“ ~ – крилата 
фраза, с която мис Елена стимулира 
третокласниците в Българското училище да 
направят своя избор навреме.  

Еднократна библиотечна такса за 
новозаписани читатели: $5 
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ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН 

През есента става по-студено, 
за това слагам яке дълго и 
дебело. 
Но на обяд слъцето така напича, 
че дори дядо иска да се 
съблича. 
  
Разхождаме се ние в гората 
и виждаме следите на сърната. 
Тя е там някъде далеч, 
скрита от дъб, бор и смерч. 

  
Листата падат във всички цветове- 
кафяво, жълто и червено- ах, колко е добре! 
Катерички, мравки и птички 
събират последните трохички. 
  
Тръгваме към къщи, чук-чук на вратата. 
Мама ни посреща с тиквеник в ръката. 
Колко хубав беше този есенен ден! 

ГАТАНКИ 

1.Обличам се в зимата, събличам се 
в лятото. Какво съм аз? 

2.Червен съм и имам много жълти 
очи. 

Отговорите на стр. 5 

Ванеса Иванов, 
5-ти клас, мис 
Милена 

София Младенова, 
2-ри клас, мис Еми



Спортен полуден 

В началото на ноември ученици, учители и 
родители от Българското училище имаха 
удоволствието да се докоснат до личните 
истории на двама български шампиони, 
живеещи понастоящем в Атланта. Специалните 
гости на есенния училищен спортен полуден, 
световните шампиони Деляна Дачева-състезател 
по кану-каяк; и Стилиян Георгиев- състезател по 
сумо; са и родители на настоящи възпитаници 
на Българското училище. Те споделиха своето 
време и енергия с децата от училището не само 
чрез вълнуващите си разкази за спортните си 
успехи и нелекия път до тях, но и чрез 
заразителното си лидерство в ролята на 
капитани на двата състезателни отбора. 
Спортното събитие беше изключително 
зареждащо и благодарение на забавната 
аеробика, с която Мария Ангелова, инструктор 
по пилатес, активизира малките спортисти като 
даде изключитлен тонус за игрите акомпанирана 
от ремиксите на „Боса по асфалта“ и „Една 
българска роза“. Кой би предположил, например,  
че чифт ръце и едно кану са достатъчни, за да 
развият скорост от 60 км/ч? Или, че победителят 
в сумото, след края на мача, задължително 
благодари на съперника си за възможността да 
го победи? Да, много неща научихме всички 
покрай българските шампиони  и техните 
постижения на спортния полуден. Децата 
хапнаха и се освежиха след игрите, получиха 
малки подаръци и продължиха учебния ден 
бодри и вдъхновени. Родителският съвет пък 
спечели двама нови съмишленици в лицето на 
Деляна и Стилиян, които заявиха своята 
подкрепа и за бъдещите училищни спортни 
мероприятия. Следващият спортен полуден 
предстои да бъде на футболна тематика, а 
подробности относно организацията и  

специалните гости очаквайте на пролет. 
Дотогава, не забравяйте да вземате ежедневната 
си доза здраве чрез няколко минути спорт! 

Заплащане на месечни такси  

Месечните такси както за редовните занятия, 
така и за извънкласните дейности могат да бъдат 
заплатени по следните начини: <:> Плащане 
чрез  приложението Zelle на следния уебсайт: 
https://www.zellepay.com/  , при въвеждане на 
с л е дните данни з а получа т е л :  т е л -
  470-265-6660, Bulgarian Center For Cultural 
Advance. * Моля не забравяйте да посочите 
името на детето, за което плащате. <:> 
Плащане в брой или чек на името на Bulgarian 
Center For Cultural Advance на място в училище. 
По време на съботните занятия, за сутрешната 
смяна таксите събира Доника Паркър, а за 
следобедната смяна отговаря Наталия Щъркова-
Иванова. Таксите за извънкласните дейности по 
Народни танци и Бит, култура и занаяти може да 
заплатите в брой или чрез чек на мис Теди 
Пейкова.  Всички дължими суми се заплащат до 
10-то число на дадения месец. Припомняме, че 
при плащане на такса за целия първи срок, 
родителите всъщност покриват задълженията 
си за периода 7-ми Септември 2019 – 31 
януари 2020. Така следващата училищна 
такса за тях предстои да бъде дължима до 10-
ти февруари 2020. 

Бонус за добра препоръка  

Все още е в сила програмата за поощряване на 
приобщаването на нови семейства към 
Българското училище в Атланта. За повече 
информация относно отстъпките, от които бихте 
могли да се възползвате, се обръщайте към мис 
Милена Капитанова на тел: 470-265-6660. 
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Благодарение на новото партньорство между магазин “Малинчо” и Българското училище в Атланта, 
служители от магазина ще осъществяват ежеседмични доставки в училището. Може да давате своите 
поръчки всеки петък, в рамките на работния ден, на тел. 678 217 4498. Поръчката на човек трябва да е 
минимум $30. Служител на магазина ще идва в събота в двора на училището между 12:00 и 13:00 часа, за 
да доставя поръчките. “Малинчо” няма да извършва доставка за продукти от тяхната пекарна. Услугата ще 
бъде на разположение за улеснение и удобство на  цялата българска общност в  Атланта. 



РОДИТЕЛИ-ОТГОВОРНИЦИ ПО КЛАСОВЕ  

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ-СЪСТАВ 2019/2020: 

Гергана Иванова – председател, gerganaivanova2155@gmail.com  
Доника Паркър – заместник председател, donikaparker@gmail.com  
Наталия Щъркова- Иванова – касиер, nataliashtarkova@gmail.com  
Стела Стоянова – ревизор, stelastojanova@yahoo.com ; bgatlschoolpta@gmail.com  
Цветомира Георгиева – секретар, tsveta.georgieva@aol.com  
Отец Даниел Илиев – ревизор, fr.daniel.iliev@gmail.com  

Редакция и графичен дизайн на бюлетина– Анелия Атанасова, nelkata@gmail.com 

Отговори на гатанките от стр. 3: 1. дърво; 2. калинка
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