
Скъпи читатели,  

Tози брой на ФЛАШ посвещаваме на 
р у б р и к а т а “ М л а д и п и с а т е л и ”. 
Благодарим на мис Елена и нейните 
третокласници, които споделиха с нас 
своите необикновени и често доста 
забавни истории. Специални адмирации 
з а ш е с т о к л а с н и ч к а т а М а р и я 
Дермишкова,  от класа на мис Милена, и 
нейните две страхотни произведения – 
съчинение-размишление на тема „СЛЕД 

10 ГОДИНИ...“ и вълшебна зимна картина.     

През месец февруари към сплотения колектив на Българското училище се 
присъединиха още двама специалисти - логопедът Венета Вълева и ХИП ХОП 
инструкторът Майкъл Асенов. Приветстваме ги с добре дошли и сме изключително 
горди, че в тяхно лице имаме още двама безценни партньори и доказани експерти в 
своите поприща.  На добър път и на двамата! 

Следващото голямо събитие за българската общност в Атланта е предстоящият 
концерт по случай 142 годишнината от Oсвобождението на България, организиран 
от група “Роса”. В него ще вземат участие с песни и стихчета и деца от училището.  

Повече за събитието: haps://www.facebook.com/events/1085197245154026/ 

Приятно четене! 

С уважение, 

Родителски Съвет (РС) 
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АКЦЕНТИ 
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Програма за 
референции, 

стр. 5 

ПОРЪЧКИ ОТ 
“МАЛИНЧО”  
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МЛАДИ ПИСАТЕЛИ 
ФЛАШ представя: 

авторски творби, стр. 
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БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ “СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ” 

Месечен информационен бюлетин 
Януари/Февруари 2020 

Фамилия*Любов*Академия*Шанс        ФЛАШ

https://www.facebook.com/events/1085197245154026/


“Млади писатели” - интересните (и забавни) истории на най-новите ни 
автори: 

Снимки: Даниел Илиев и личен архив 
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СРЕЩА 

Миналото лято отидохме в България с мама и сестра ми Джоана. Настанихме се 
в хотел Диана Мар в Павел баня. Хотелът беше хубав, но нямаше деца. С 
Джоана играхме в малкия басейн, но ни беше скучно само двете.  

Един ден, край басейна дойдоха момчета и едно момиче, а ние веднага 
отидохме да се запознаем с нея. Стори ми се- някак ми е позната. Каза ни, че се 
казва София, а на въпроса ми откъде е, тя каза „Атланта“. Аз и Джоана 
подскочихме от изненада. Даже аз глътнах малко вода, защото устата ми остана 
отворена от изненада.  

После, мама ми припомни, че със София сме ходили на балет преди две години.  

Колко бързо растем, че трябва да се запознаваме отново след години! 

Нели, III клас

НА СКИ  

Ще ви разкажа какво се случи с мен, когато бяхме с татко на ски. 
Решихме ние да се спуснем от голямата писта, затова взехме лифта. 
Бързо се качихме, но се случи така, че ми се закачи щеката, и когато 
трябваше да слезем от лифта не можахме. Лифтът ни върна там 
откъдето тръгнахме. Така нашето изкачване се забави, но беше 
забавно да караш ски на голямата писта.  

 Кристиян, III клас 

ТОПКАТА 

Цяла седмица исках от мама да ми купи нова топка. Дойде края на 
седмицата и отидохме да купим на брат ми нови панталони. Е, аз 
настоявах на моето и настоявах да получа топка, толкова ми се 
играеше с нея. Върнахме се вкъщи, а аз си мислих за топката и как ще 
си играем с брат ми. Получих каквото исках, нова топка, но трябваше 
да пиша домашно, а това не беше честно!  Ники, III клас 
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СЛУЧКА С КУЧЕ 

Бях в детската градина, когато там дойде едно куче. Беше голямо и 
страшно! Неочаквано то скочи напред и ме ухапа. Много ме заболя! Тате 
дойде в детската градина и ме заведе на доктор. Лекарят реши, че съм 
„ОК“. Върнахме се при класа и аз им показах лепенката.  

Минаха шест години от тази случка. Сега разбрах, че „голямото“ и „страшно“ 
куче е било кученце.  Лили, III клас 

АЗ МНОГО ОБИЧАМ… 

Аз много обичам... сега ще разберете какво. В България има навсякъде 
сладолед. Баба ми купува сладолед всеки ден! Защо ли? Защото като видя 
някъде да го продават и очите ми стават весели и закачливи. Усмихвам се 
на баба, тя ми купува любимия ми – мента. Другото лято ще ям сладолед 
пак.   

Андрей, III клас

ПРИ БАБА И ДЯДО 

Миналата година бях в България при баба и дядо. Те имат ново куче, 
което се казва Сара и тя винаги ме цапаше с лапичките си. Баба и дядо 
имат ново коте, защото предишното умря. Тате и чичо работеха по къщата, 
докато аз поливах растенията. При баба и дядо си ираех с малкото коте, 
гоних го из градината, подхвърлях го във въздуха и го хранех. Хубаво е при 
баба и дядо! 

Алекса, III клас
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СЛЕД 10 ГОДИНИ... 

Къде ще бъда след 10 години? Ах, това вече е лесна работа. Аз много искам 
да стана ветеринар. Нали знаете какво е това? Ако не знаете, ветеринар е 
доктор за животни. Много харесвам животни. Жалко, че си нямаме домашен 
любимец. Скоро сигурно ще си вземем. След 10 години ме съмнява, че ще 
съм ветеринар заради колеж, но може и да съм ветеринар до тогава. Кой 
знае?  

Но всъщност много добре рисувам. Мога и да стана художничка. Мога да си 
п р о д а в а м 
рисунките и да 
спечеля малко 
пари от тях. След 
десет години се 

надявам да рисувам още по-добре от 
колкото сега. Но кое да избера? 
Художничка или ветеринар? По-
добре да съм ветеринар, но също да 
си продавам рисунките еновременно. 
Да, това сигурно мога да направя. 
След 10 години нямам представа 
какво ще стане. Кой знае? Мога и да 
не съм ветеринар. Мога пък да стана 
лекарка и да не съм доктор за 
животни. Мога да съм доктор за 
хора.  

Ти къде ще бъдеш след 10 години?
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Мария, VI клас 

ЕДИН ДЕН НА БАСЕЙНА 

През лятната ваканция ходих на летен лагер на един фитнес. Почти всички 
деца си носеха бански за басейна. На мен обаче не ми се плуваше всеки 
път и понякога седях отстрани. Въпреки това всеки път ставах мокър. Ще 
се запитате – как? Когато отивах да пийна вода от големия контейнер, 
незнайно как, всеки път успявах да се намокря.  

Не е задължително да влизаш във водата за да се намокриш! 
Алекс, III клас



Приветстваме с “Добре дошли”:  

Г - ж а В Е Н Е ТА В Ъ Л Е В А , 
логопед:  

Дългогодишна практика с 
деца от предучилищна и 
начална училищна възраст с 
комуникативни и езиково-
говорни затруднения. 

“Най-важното в моята 
работа е Детето да е 
щастливо! Зареждат ме 

усмивките и успехите на 
децата. И онези моменти, когато децата 
преживяват победите си. Българският език е 
прекрасен, уникален и жив. Радвам се, че имам 
уменията и възможността да “отварям 
прозорци” към него. Щастлива съм, че съм част 
от Екипа на Българското училище в Атланта. “ 

М А Й К Ъ Л А С Е Н О В , 
инструктор по ХИП ХОП  

О т 1 ф е в р у а р и 2 0 2 0 , 
събота, започна нашият 
най-нов клас - HIP HOP за 
деца. Възраст на децата: да 
имат навършени минимум 
9 години. Класовете ще се 
провеждат в събота, два 
пъти месечно, в залата за 
танци на HARP Center 

(залата на втория етаж), 16:00-17:00 часа. Таксата е 
$20 месечно за децата, които посещават училището и 
$25 месечно за деца, които искат да посещават само 
този клас. Класът е отворен за всички желаещи деца 
от българската общност! Можете да се запишете 
веднага, като ни изпратите съобщение или да 
дойдете на място в събота. Очакваме Ви! 

Заплащане на месечни такси  

Месечните такси както за редовните занятия, така и 

за извънкласните дейности могат да бъдат заплатени 

п о с л е д н и т е н а ч и н и : < : > П л а щ а н е 

чрез приложението Zelle на следния уебсайт: haps://

www.zellepay.com/ , при въвеждане на следните 

данни за получател:  тел- 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.  

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 Милена Капитанова на тел: 

470-265-6660. 
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Благодарение на партньорството между магазин “Малинчо” и Българското училище в Атланта, 
служители от магазина ще осъществяват седмични съботни доставки в училище. Може да давате своите 
поръчки до петък в магазина на тел. 678 217 4498. Поръчката на човек трябва да е минимум $30. Служител от 
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. 

ФЛАШ ЯНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2020

Сн. Фейсбук

Сн. А.Атанасова



СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 Aдрес на занятията в 
СЪБОТА:

Student Harp Center, 3180 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305

Разписание Група Учител И-мейл Телефон

9:00-12:00 Детска Градина мис Нина Димитрова ninakis68@hotmail.com  

9:00-12:00 Български език като чужд (БЕЧ) мис Милена Капитанова kapitanova170@gmail.com  

9:00-12:00 I клас мис Елена Костова elena_kostova2003@yahoo.com  

12:00-13:00 НАРОДНИ ТАНЦИ за ДЕЦА мис Теодора Пейкова teodora.peykova@yahoo.com 914-413-7995

13:30- 14:30 НАРОДНИ ТАНЦИ за РОДИТЕЛИ мис Теодора Пейкова teodora.peykova@yahoo.com 914-413-7995

13:00-16:00 Детска Градина мис Нина Димитрова ninakis68@hotmail.com  

13:00- 16:00 II клас мис Емилия Кръстева krusteva@yahoo.com  

13:00-16:00 III  и IV клас мис Елена Костова elena_kostova2003@yahoo.com  

13:00-16:00 V и VI клас мис Милена Капитанова kapitanova170@gmail.com  

15:00- 16:00 ПИЛАТЕС Мария Ангелова angelova@rebellious-Intl.com 678-358-5700

16:00- 17:00 ХИП ХОП за ДЕЦА Майкъл Асенов info@atlantabgschool.com

16:15-17:00 БИТ, КУЛТУРА и ЗАНАЯТИ “Роса" Атланта teodora.peykova@yahoo.com 914-413-7995
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Кога завършва учебната година? 

Родителски съвет 2019/2020 състав: 

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

Група Последен учебен ден

Детската градина и предучилищната група 09 май 2020 г.

I до III клас и БЕЧ 16 май 2020 г.

IV-VI клас 23 май 2020г.

Клас Родители отговорници по класове И-мейл

Детска градина (сутрин) Стефка Келиванова ste�a22@hotmail.com 

Детска градина (следобяд) Роси Василева rositsad@hotmail.com

1-ви клас
Доника Паркър donikaparker@gmail.com

Деляна Андонова ddacheva.andonov@gmail.com

2-ри клас Ваня Първанова vania_kucanska@yahoo.com

3-ти и 4-ти клас Елеонора Гатева e.gateva@gmail.com

5-ти и 6-ти клас
Стела Стоянова stelastojanova@yahoo.com

Наталия Щъркова anatalija2002@yahoo.com
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