
Основно  училище „Свети свети  Кирил и  Методий”  с.  Черна  гора,  общ.  Братя 
Даскалови, обл. Стара Загора
Изпратихме 2012 година с гордост, удовлетворение и значими за училището събития.
Месец  декември  –  месец  на  празниците  и  на  равносметката.  Ученици,  учители, 
подкрепяни от родителите вложихме много труд и сърце и показахме на различните 
представителни изяви, че ние можем!

16 ноември – празник на толерантността
Учениците от СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” с ръководител Живка 
Стоева представиха програма, с която показаха, че учениците от ОУ Свети свети Кирил 
и  Методий”  са  толерантни  към  различието  и  поканиха  присъстващите  да  приемат 
„Харта за толерантност” и „Харта за приятелство”  

             

Децата подариха на всички присъстващи стихове, драматизация и танц с посланието: 
„Бъдете толерантни, обичайте се!”.



Ние,   Основно училище „Свети свети Кирил и  Методий”, с.  Черна гора намерихме 
много нови приятели: Ваня Димова - регионален координатор на ЦМЕДТ " Амалипе”, 
Рени  Колева  -  Общинска  администрация  Братя  Даскалови,  Маргарита  Бурова  - 
завеждащ  Детска  педагогическа  стая,  Център  за  обществена  подкрепа,  гр.  Чирпан, 
Основно  училище  „Свети  свети  Кирил  и  Методий”, гр.  Чирпан,  Основно  училище 
„Пейо Крачолов Яворов”, с. Гранит, гости на нашия празник на толерантността

    

 14.12.2012г. - 35 години от създаването на  ОДЗ "Детелина" с.Оризово. 
Учениците от клуб "Приказен свят"   при ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Черна гора, по 
проект  "УСПЕХ" поздравиха  малчуганите  от  детската  градината  с  драматизация  на 
приказката  "Вълкът и седемте козлета".  Малките  актьори и ръководителят на клуба 
Дора Рашева получиха заслужени аплодисменти и нови ангажименти за представления 
в  общината.  

    

18.12. 2012г. – открит урок в подготвителна група
Открито занятие в подготвителната група на ОУ "Св.св.  Кирил и Методий" с.Черна 
гора по НП "С грижа за всеки ученик", Модул "Допълнително обучение за децата от 
подготвителните  групи  по  БЕЛ.  Тема:  "Коледни  и  новогодишни  празници", 
ръководител Теменужка Видева



21.12.2012г. – Коледно тържество в подготвителна група
Децата  представиха  своята  програма  пред  родители,  учители,  кмета  на  населеното 
място и други граждани, дошли да се веселят заедно с нас. Дядо Коледа, очарован от 
стиховете, песничките и драматизациите на децата ги дари с подаръци, осигурени от 
родителите и спонсори на училището.

  

21.12.2012г. – Коледно – новогодишно тържество 


