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С традиции в изненадите
Нашето българско училище стана уютна и важна част от живота ни  

в странство. Казвам странство, въпреки че тук сме понякога повече  
у дома си. Живеем, работим, осъществяваме се във Франция, случва се 
дори децата ни да познават България главно чрез нашите разкази. 

Училището посреща деца на всякаква възраст, но най-често  
те пристъпват тук за пръв път с неуверените стъпчици на 3-годишни 
любопитни и притеснени хлапенца. Година след година растящите наши 
деца се връщат в края на всяко лято все по-сигурни, очакващи с радост 
учебните си съботи и срещите с българските си приятелчета.  
И така, випуск след випуск - този общ дом посреща новите си питомци  
и изпраща завършващите. Натрупвайки годинки, идва време за 
завършването на първите му първолаци. И време да отпразнува 
десетилетието си.

Новата учебна 2016-2017 година започна днес, 3 септември, с много 
цветя, звънец, менче, здравец, стихове, песни, лятно настроение и 
поредния голям първи клас, посрещнат с красива погача, направена от 
татко французин. 

Винаги се намира нещо, което да не стане, както е било предвидено,  
и често тъкмо там се крият приятните изненади. Какво би бил един 
празник, в който всичко върви по сценарий?! Всеки път би бил един и същ.  
А рутината е колкото успокоителна, толкова и изтощаваща. Има традиции, 
които са сърцето на празниците ни. И има изненади. Желани или 
непредвидени, но винаги майсторски овладени. Децата, които рецитираха 
и пяха, сами бяха заявили участието си. Стиховете бяха дадени като лятна 
домашна работа. Когато дойде моментът Димитри да изпее “Питат ли ме 
дей зората”, внезапният му смут и колебание предизвика покана - всички, 
които искат, да пеят. И стените, кооперациите, прозорците, птиците  
в сгушения между жилищни сгради училищен двор, отекнаха и запяха  
“а капела“ с един многоцветен глас, от 7 до 77 годишен… и това беше 
наистина уникално. И дори се повтори, малко по-различно с  
“Хубава си моя горо”. За нея имаше музика и никой не успя да й хване 
ритъма. Но щом тя свърши, всички запяха уверено и звучаха много  
по-могъщо и красиво от музиката.

Не лишавайте децата си от богатството на българския език, те го носят 
в гените си. Подарете им късче от тази “идеална” България. Подарете и на 
себе си тези перлени мигове, в които душата ликува и се храни. 

Всяка нова година предполага своите новости. За тази, която ни 
предстои, някои от тях са:

-  всички часове на прогимназията ще се провеждат сутрин за 
улеснение на родителите с деца в различни класове,

- детската градина посреща деца в 3 групи,
- гимназията започва самостоятелен живот.

Успешна и сплотена учебна година на всички!

Боряна Евтимова, секретар на асоциацията
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