
 

 

 

 

Присвоєння звання «Школа без расизму – школа сердечностi» 

 
Шановна шкільна спільнота, 

нарешті настав час : ) Можна було б домовитися про зустріч з паном 

Ларсом Клінгбейлом (депутатом Бундестагу від Хайдекрайса і 

федеральним головою СДПН). 

У п'ятницю, 9 грудня, ми відзначатимемо титульну нагороду «Школа   

сердечностi – школа без расизму» фестивалем культур, фестивалем 

різноманітності. 

 

На це торжество щiро запрошуються всі батьки і опікуни. Початок 

святкування почнется о 9:30 з церемонії нагородження у спортивному залі. 

Програма буде опублікована на домашній сторінці в установленому 

порядку. 

 

День підготовки до урочистостей відбудеться 29 листопада. У цей день 

класні керівники зі своїми класами підготують відповідні проекти та 

працюватимуть над темою сердечностi та різноманітності. 

 

Оскільки ми плануємо Всесвітнє кафе, щоб нагодувати шкільну спільноту 

та наших гостей, ми просимо батьків та опікунів допомогти смачною и       

їжею. Це може бути солодке або ситне блюдо. Ми радіємо різноманітності 

та бажаємо багато різних страв, також з відповідної країни-виробника. 

 

Будь ласка, заповніть розділ повернення та дайте його своїй дитині 

з собою до школи.   9.12. потім ваша дитина повинна здати їжу у фойє 

нової будівлі.  Будь ласка, надайте табличку з іменем на тарілці, мисці чи 

подібному! 

Чекаємо на спільне святкування! 

 

Ваша організаційна команда 

«Школа сердечностi» 

 

Ми радіємо різноманітності та бажаємо багато різних страв, також з 

відповідної країни-виробника. 
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Name des Kindes (Ім'я дитини): _________________________ Klasse (Клас): ______ 

 

Wir bringen keine Speise / Ми не привозимо їжі 

 

 

Wir bringen eine Speise! / Приносимо страву! 

 

 

 

 

 

             Die Speise heißt / Назва страви: 

_________________________________________________________________________________ 

 

             Sie kommt aus dem Land / Вона родом із країни:  

_________________________________________________________________________________ 

  

  

Будь ласка, позначте галочкою, де це необхідно: 

Вегетаріанська     веганська        свинина містить                        десерт 
 

Bitte Zutreffendes ankreuzen:     

vegetarisch           vegan                 Schweinefleisch enthalten  Süßspeise 

                                  

                                              

 

 

 
 


