
 

 
 

Закриване на учебната година за 65 ученика от  

училище « Кирил и Методий » в Париж и  

детска градина « Зайченцето бяло » 

 
Връчването на свидетелствата на 

училище « Кирил и Методий » и детска 

градина за български език « Зайченцето 

бяло » се състоя на 22 юни 2008 г. в 

салоните на посолство на Република 

България в Париж, в тържествена, но и 

сърдечна обстановка и както винаги с 

много настроение.  

Краят на учебната година бе отбелязан в 

присъствие на родители, членове на 

асоциация «Български език – език 

европейски» и традиционния Почетен 

комитет.  

Тази година той се представляваше от г-жа Ирина 

Бокова, посланик на Република България във 

Франция, г-н Кирил Кадийски, директор на 

Българския културен център, проф. Минко 

Балкански и г-н Дими Паница, видни личности от 

френско-българската общност и г-н Иван Иванов, 

български народен представител.  

Г-жа Камелия Трибулен-Конакчиева, председател 

на настоятелството, откри тържеството с 

благодарности към преподавателките, родителите, 

спомоществователите и всички онези, които и тази година са допринесли с каквото могат за 

засилването на обучението по български език във Франция с много търпение и всеотдайност. 

 

Почетните гости поздравиха учениците и родителите 

им за редовните усилия през годината, а 

преподавателките – за любовта им към българския 

език и непоклатимия им ентусиазъм. 

 

Децата от детска градина « Зайченцето бяло » 

представиха на публиката част от богатия си 

репертоар: песнички, игри и гатанки. 

 

 



 

 

 

 

 

На свой ред, начинаещите ученици 

от групата за български чужд език 

представиха българска броилка, а 

след тях, първолаците прочетоха 

българска приказка от читанката за 

първи клас.  

 

 

 

 

 

 

По-големите ученици зарадваха вече 

развълнуваната публика с песните 

« Сладкопойна чучулига », « Къде си вярна 

ти любов народна » и « Хубава си моя 

горо », с акомпанимент на пиано и 

виолончело от техни съученици. 

 

 

 

 

Тържеството приключи с връчването на признати от 

българското Министерство на образованието и 

науката свидетелства за учебната 2007/2008 година, 

придружено от бурни ръкопляскания.  

 

 

 

Учениците поднесоха на учителките си прекрасни летни букети цветя, които напомнят, че 

лятото и ваканцията са вече тук! 

 

 

Приятна заслужена ваканция и весело лято на всички ! 
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