24 Май 2016

There are no translations available.

Децата са като хвърчилата - цветни, весели, игриви.
А хвърчилата са като децата - волни и щастливи.
Затова нека си направим парад на хвърчилата - за радост на децата.
Децата не по възраст, а душа.
Децата с отворени сърца за всичко българско и родно, за знание свободно.
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Скъпи приятели,
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Заповядайте на празненство на хвърчилата по случай един от най-светлите български
празници, Денят на българската просвета и култура и славянската писменост - 24 май.
Нека да почетем създателите на българската азбука, братята Кирил и Методий, и се
порадваме на програмата, подготвена от учениците от българското училище в Сан
Диего.
Хубаво е в този светъл ден да се замислим над ползите от българския език и култура,
които сме длъжни да предадем
на нашите деца като прозорец към света.

Ще се радваме да видим всички деца от 1 до 101 години, с усмивка на лице и хвърчило в
ръце на:
21 май 2016г. (събота)
Kate Sessions Memorial Park
5115 Soledad Rd, San Diego, CA 92109
Начало на програмата на децата от Българското училище: 11.00ч.

Фондацията ще предостави безплатни обяд и вода (който има желание, може да остави
препоръчително дарение от $5 на човек
). Можете да донесете
десерт
и
/или
напитки
за общата трапеза
.
Важно: донесете си столове за сядане.

Заповядайте да празнуваме с много усмивки и слънце!
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Фондация за образование и култура "Васил Левски", Сан Диего

Децата са като хвърчилата - цветни, весели, игриви.

А хвърчилата са като децата - волни и щастливи.

Затова нека си направим парад на хвърчилата - за радост на децата.

Децата не по възраст, а душа.

Децата с отворени сърца за всичко българско и родно, за знание свободно.

Скъпи приятели,

Заповядайте на празненство на хвърчилата по случай един от най-светлите български
празници, Денят на българската просвета и култура и славянската писменост - 24
май. Нека да почетем създателите на българската азбука, братята Кирил и Методий, и
се порадваме на програмата, подготвена от учениците от българското училище в Сан
Диего.
Хубаво е в този светъл ден да се замислим над ползите от българския език и култура,
които сме длъжни да предадем
на нашите деца като прозорец към света.
Ще се радваме да видим всички деца от 1 до 101 години, с усмивка на лице и хвърчило
в ръце на:
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21 май 2016г. (събота)
Kate Sessions Memorial Park
5115 Soledad Rd, San Diego, CA 92109

Начало на програмата на децата от Българското училище: 11.00ч.

Фондацията ще предостави безплатни обяд и вода (който има желание, може да остави
препоръчително дарение от $5 на човек
). Можете да донесете
десерт
и
/или
напитки
за общата трапеза
.

Важно: донесете си столове за сядане.

Заповядайте да празнуваме с много усмивки и слънце!
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