СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

ДАТА

СЪБИТИЕ

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ:
13 декември
16 декември
17 декември
19 декември
20 декември

Добре дошъл, Дядо Коледа
За Дядо Коледа и нещо хубаво
Коледно шоу с театър „Росиели“
Дядо Коледа, къде си?
„Дядо Коледа в детската градина”

5 ЦДГ „Надежда“
41 ОДЗ „Адам Мицкевич“
176 ОДЗ „Зорница“
82 ОДЗ „Джани Родари“
42 ОДЗ „Чайка“

УЧИЛИЩА:
16 – 21 декември
16 – 21 декември
17 декември
17 декември
18 декември
19 декември
19 декември
19 декември
20 декември
20 декември
20 декември
20 декември
21 декември
21 декември
21 декември
21 декември
21 декември
21 декември
21 декември

Коледен базар
Изложба на коледни картички, рисунки и кукерски 7
маски
Тиха нощ, свята нощ – запознаване с народните 7
традиции, посветени на Коледа
Коледен концерт
Конкурс за коледна сурвачка за учениците от ПК
до VІІІ клас
Коледен празник в училище
Коледна приказка
Коледа и цифрите - тържество за І клас
Вълшебната Коледа - тържество за ПК
Коледен карнавал за учениците от ІІ до ІV клас
Маскин бал за учениците от V до VІІІ клас
Коледа в училище
Дядо Коледа пристига
Учениците на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
посрещат Дядо Коледа с Хензел и Гретел
Коледен концер с участието на ученици от V до
VІІ клас
Коледа с Пинокио - 61 ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ - начален курс
Коледно парти за най - малките
Традиционна Коледа с БГ Травел за учениците от
І до ІV клас
Коледна забава

74 СОУ „Гоце Делчев“
74 СОУ „Гоце Делчев“
74 СОУ „Гоце Делчев“
140 СОУ „Иван Богоров“
74 СОУ „Гоце Делчев“
62 ОУ „Христо Ботев“
175 ОУ „Васил Левски“
175 ОУ „Васил Левски“
61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
175 ОУ „Васил Левски“
175 ОУ „Васил Левски“
70 ОУ „Св.Климент Охридски“
146 ОУ „Патриарх Евтимий“
Софийската опера и балет
61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
Държавен музикален театър
„Стефан Македонски“
74 СОУ „Гоце Делчев“
74 СОУ „Гоце Делчев“
74 СОУ „Гоце Делчев“

ЧИТАЛИЩА
1- 2 декември

Участие в Международен фестивал на изкуствата
„Утринна звезда”- гр.Банско - Модерен балет
„Терпсихора”
Отбелязване на Андреевден в Клуба на пенсионера

НЧ „Св.Иван Рилски 1922”

„Зимна приказка” – изложба на детски коледни
рисунки
Гостуване в хосписа на Донка Паприкова с
поздравителна коледна програма

НЧ „Св.Иван Рилски 1922”

Коледна изложба – базар на плетива и тъкани

НЧ „ Просвета 1928”

Откриване на изложба на книги в библиотеката на
читалището под надслов „Коледни традиции и
обичаи”
„Най-добрите думи”-коледен куклен спектакъл

НЧ „Св.Св.Кирил и Методий
1922“

НЧ „Симона 2002”

20 декември
16.00ч.

Участие във Фестивал „Коледно надиграване” –
зала „Средец”,организатор „Нестия”
Конкурс за коледна картичка - Школата по
изобразително изкуство при НЧ „Ведрина 1932”и
клуб „ Сръчни ръце”при НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1922”
Коледно тържество с концертна програма
съвместно с клуб „Ветерани, спортисти и туристи”
„Christmas Treе”- Викторина „От къде идва
коледната елха” за учениците от ДЕШ- английски
език
„Моето сърце е твоят дом” – кампания за събиране
на детски играчки за деца,лишени от родителски
грижи
Изложба на обредни хлябове и ястия
Откриване на изложба- базар на коледни рисунки и
поздравителни картички.
„Веселие с дядо Коледа” – участие на всички детски
състави
Рецитал на изтъкнати софийски поети и писатели
на творби,посветени на Коледа и Нова година.
„Да посрещнем Коледа” – Презентация в
библиотеката пред учениците от началните
класове на тема: „Как празнуват Коледа по света”
Коледна седянка – съвместно с Клуб на пенсионера
– песни , стихове и обичаи
„Коледна мечта”- Изложба на рисунки от Школата
по изобразително и приложно изкуство послучай
коледните и новогодишните празници
Ой, Коледо,мой Коледо” – концерт на детските
състави
„Винаги до теб”- Коледен поздрав за децата от
Специализирана та болница за активно лечение на
деца с онкохематологични заболявания – гр.София,
картички, изработени от децата при Школата по
изобразително и приложно изкуство и
подаръци,осигурени от фондация”Адра”
Кулинарна изложба с традиционни постни гозби за
„Бъдни вечер”

20-31декември

Изложба на детски рисунки “Моята Нова година “ в НЧ „Зорница 1987”

4 декември
14.30ч.
4 декември,
11.00ч.
12 декември,
11.00ч.
12 декември
18.00ч.
13 декември
11.00ч.
13 декември
12.30ч.
15 декември
15 декември
16 декември
14.00ч.
16 декември
16.00ч.
16 декември
17 декември
17 декември
18.30ч.
17 декември
19.00ч.
18 декември
18.00ч.
18 декември
11.00ч.
18 декември
18 декември до
9 януари
19 декември
18.00ч.
19 декември
16.00ч.

НЧ „ Просвета 1928”

НЧ „Св.Св.Кирил и Методий
1922“

НЧ „Св.Иван Рилски 1922”

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1922”
НЧ „ Св.Св.Кирил и Методий
1922“
140 СОУ „Иван Богоров” и НЧ
„Ведрина 1932”
НЧ „Ведрина 1932”и фондация
„Адра”
НЧ „Изгрев 1921”
НЧ „Св.Св.Кирил и Методий
1922“
НЧ „Просвета 1928”
НЧ „Св.Св.Кирил и Методий
1922“
НЧ „Св.Иван Рилски 1922”
НЧ „Зорница 1987”
НЧ „Ведрина 1932”
НЧ „Св.Иван Рилски 1922”
СБАЛДОХЗ - София

Етнографски кът на НЧ
„Просвета 1928”

20 декември
18.00ч.

Района и Метростанция Обеля
„Коледни чудеса” – Празнична програма за
коледните и новогодишните празници с участието
на децата от школите на читалището

20-06.01.2014г.

„Приказен ден”- Изложба на зимни рисунки на

НЧ „Ведрина 1932”
НЧ „Ведрина 1932”

децата от Школата по изобразително изкуство

16-30 декември

„Най-великият подарък” – кът с християнска
литература за Рождество Христово

21 декември
18.00ч.
21 декември

Коледно парти съвместно с клуб на пенсионера в
с.Мрамор
„Многая лета”- Празнична програма за коледните
и новогодишни празници с децата от школите към
читалището.
Участие в Коледен концерт - „Пазители на
българското”

21 декември
17.00ч.
24 декември
18.00ч.
24 декември
9.00ч.
24 декември
16.00ч.
25 декември
11.00ч.
25 декември
10.00ч.
27 – 28 декември

НЧ „Ведрина 1932” –
библиотеката
НЧ „Св.Иван Рилски 1922”
НЧ „Ведрина 1932”

От Игножден до Коледа – фолклорна седмица

НЧ „Изгрев 1921” и сдружение
„Пазители на българското” в Зала
–кино „Освобождение”
НЧ „ Просвета 1928”

Народен обичай „Коледуване”

НЧ „Св.Иван Рилски 1922”

Дядо Коледа и Снежанка ще посетят домовете на
най-малките жители на с. Волуяк и ще раздават
подаръци
Коледуване по домовете - Групи за народни обичаи
при читалището
Коледарски групи ще посетят домовете за здраве и
берекет
Участие в Коледни празници на „НЕСТИЯ”

НЧ „Изгрев 1921”
Н Ч „ Просвета 1928”
НЧ „Изгрев 1921”
НЧ „Симона 2002”

