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Закриване на учебната година, 28 юни 2015 г., Париж
Langue bulgare

Langue d’Europe

Толкова много
в толкова малко

Животът си върви, а ние, хората, имаме силата да избираме какво да
вземем от него и какво да му дадем.
Със създаването на българското училище “Кирил и Методий” в
Париж преди 9 години, група хора направиха важни избори за себе си, за
децата си и за тези, които щяха да станат техни ученици през годините.
За да просъществува училището, зад него стоят хора, които го зареждат
с енергията си, насочват го в избраната посока, водят битките му и се
грижат за цветята му.
Днес, 28 юни 2015 година, отново беше празник, беше детски смях,
бяха купища цветя, звук на пиано, детски песни, горди учители и
развълнувани родители. Това са миговете, в които всички си припомнят
защо са направили този избор на разума и емоцията, колкото и понякога
да е сложно да си добави човек още един ден тичане в и без друго
претоварените седмици.
Господин Гутев и госпожа Шефкет, които вече добре познаваме, ни
посрещнаха в посолството, поздравиха ни и бяха гости на празничния ни
концерт.
Почетен гост на празника беше пра-пра-внукът на доктор Петър
Берон, господин Петър Берон. Силни и зареждащи думи ни каза, самият
той много развълнуван. Първокласниците получиха първите си
свидетелства от неговите ръце.
Много неща се случиха през тази година, припомнихме си ги и ни се
стори невероятно как сме успели да вместим толкова много в толкова
малко. Магьосници. Отпразнувахме с чудесни програми всички празници.
Посрещнахме деца от българските училища в Прага, Будапеща и Дъблин.
Организирахме отново, след 3 годишно затишие конкурса за детска
рисунка “Баба Марта”. Отидохме в Прага. За 24 май се поклонихме в
Микулчице, където се смята, че е гробът на Методий. Това беше годината
ни, извън класните стаи, извън договорите и задължителностите.
В класните стаи средният ни успех беше 5,62.
А, празниците… празниците на училището винаги да ни изненадват.
Отдавна имаме традиции, но учителките винаги намират начин да ни
завладеят и очароват с нов поглед. Усещането е прекрасно, енергията е
жива. С голяма благодарност към учителите завърши деветата ни година,
с надежди и радост.
Благодарим на родителите, които помагаха и на фирма “Сокол”, също
на наш родител, която озвучи концерта ни.
Желаем прекрасно лято на всички. Училището “Кирил и Методий” и
детската градина “Зайченцето бяло” ще очакват своите на 5 септември
за една нова, богата и щастлива, десета година.
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