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Краят на първия 
учебен срок

Малко след края на първия учебен срок, 
малко повече след вълненията по Коледния 
ни концерт и повече от 3 месеца след 
празничния ни концерт по случай 
десетгодишнината на училището ни,  
ето какво се случи при нас:
• Сурвачки в детската градина,
• Левски пред посолството и в клас,
• Мартенички,
• Изпит ECL за по-големите,
• Нов сайт,
• Посещения на театър.

А какво ни предстои, ще откриете в рубриката в 
края на бюлетина. 
Приятно четене и разпространяване.

Репетиции, концерт и бюфет за Коледа се 
оказаха недостатъчни за нашите зайчета и 
техните родители. Това да им е грижата. 
Заедно с учителките, те си организираха 
работилница за сурвачки. И понеже не се 
работи на гладно, тя вървеше редом с бюфета.
Малки и големи, родители (в това число и 
неговорещи български) и учители, членове на 
родителския и управителния съвет запретнаха 
ръкави. 

Някои наблегнаха на бюфета, други просто 
наблюдаваха с наслада жестовете на тези, 
които умеят да въртят иглата, някои бързо се 
ориентираха, че крайната цел е сурвакането,  

и минаха веднага на този етап. За направата на 
сурвачка си имат майки в края на краищата. 
Пък кого да сурвакаме, така че да ни върви? 
Зайчетата започнаха с директорката на 
училището и касиера на асоциацията, преди 
да продължат с учителките и родителите.

За разлика от другите ни прояви, не 
публикувахме снимки на Фейсбук страницата 
ни. Защото повече от всякога атмосферата 
беше интимна, мила и свидна за 
присъстващите, неподлежаща на отразяване 
на снимки. Ако искате да я изпитате, сте добре 
дошли! Тези снимчици успяхме да ви намерим, 
останалите са само в нашите души.

Васил Иванов Кунчев е име, което всички 
наши ученици познават. Както и няколко 
други негови прозвища. Краят на февруари е 
времето, когато не само го споменаваме, но и 
му посвещаваме час в училище. Както всеки 
път имаше Левски в училище. Спомнихме си, 
че е бил строен и широкоплещест, четохме 
разкази за подвизите му, както и негови 
мисли, правихме упражнения с тези текстове.

На 19 февруари, както всяка година, 
положихме цветя пред бюста му пред 
посолството ни. Тази година се събрахме 
по-многобройни, по покана на културното ни 
аташе г-жа Дулева. С надеждата догодина да 
сме още повече. С надеждата един близък ден, 
пространството пред входа да се окаже 
недостатъчно. Той го заслужава.

Сурвачки в детската градина

Левски пред посолството и в клас
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Сега сме устремени към успешното завършване на учебната година. Тържеството и връчването  
на свидетелствата ще се състоят на 25 юни от 16:00 в посолството ни.
Без да забравяме, че идва и новата учебна година, която ще ни посрещне и в нов дом. Търсенето на такъв е 
трудна задача. Знаехме го, голяма част от всички нас сме го преживявали в една или друга степен. И този път 
се уверихме в това. Защото не само търсим, но и се борим. Рано е още да се похвалим с победа. Но 
съпричастността ви е сама по себе си една спечелена битка. Войната не е свършила и ние няма да се задоволим 
само с една спечелена битка. Защото не може да не може. Това е първото, на което се учат членовете на 
управителния съвет на нашата асоциация. На това те учат и всички останали.

Какво ни предстои

В края на януари получихме и резултатите 
от декемврийския изпит за ниво по 
български език ECL. Двама явили се, двама 
издържали изпита. Поздравленията са за 
учениците, много ясно, но да не забравяме 
нито учителите, нито родителите им. 
Браво!

Изпит ECL  
за по-големите

Държим непременно да отбележим,  
че сайтът ни е с нов облик. Няма да го 
описвам, нито да го представям, просто ви 
каня да отидете да видите. Както всеки 
проект, и по този има още работа. Но не 
това е най-важното. Важното е, че този 
проект обедини и присъедини нови 
родители към нашето училищно дело. 
Защото нито училище, нито даже един 
сайт, не се прави от един човек. Прави се 
от екип. Всеки със собствения си принос, 
подход и гледна точка. Ще пропусна частта 
благодарим на.... Ще спомена само Кристоф 
и Виктория. Огромно благодаря от името 
на всички ни!

Нов сайт

Скоро след това дойде и Баба Марта. Нашата 
посети всички класове. Знаем, че тя бърза и само 
за ден закичва милиони българи с преплетени 
бели и червени конци. Децата запретнаха ръкави 
и се втурнаха да й помагат. Накрая не искаха да 
си тръгват след часовете и се извеждаха едно по 
едно до външната врата след настояване на 
родителите им. Освен с мартенички, половината 
си тръгнаха с конци. Работилници имаше след 
това по метра и RER-и.

А, че до първи март имаше още няколко дни? 
Е, и, какво от това? Ние си имаме саморъчно 
направени мартеници и държим да си ги 
носим веднага. Мама и татко ни връзват 
„официалните“ на самия ден. С целувки, за да 
сме живи и здрави.

А нашите френски съученици вече не ни 
питат какво е това. А просто дебнат за 
щъркели заедно с нас!

На 26 ноември и 3 декември, 2016 ученици, 
учители и родители от българското училище 
„Кирил и Методий“ - Париж посетихме 
спектакъла „À tes souhaits“ - Театър „Funam-
bule“ - Paris и компания: Cie-Mélodrames, /
www.cie-melodrames/. Чудесна пиеса за малки 
и за вече пораснали деца! След спектакъла 
имахме радостта да прегърнем нашия 
талантлив български актьор Чавдар Пенчев,  

в ролята на влюбения в Нора младеж, който 
през цялото време на пиесата предизвикваше 
смях и вълнения.

В началото на 2017 година над 30 ученици, 
учители и родители от гимназията, 
организирани от преподавателката по 
литература, Румяна Шибилева, посетиха 
заедно пиесата „Оркестър Титаник“ на Христо 

Бойчев на френска сцена. След представлението 
имаха удоволствието да се срещнат с целия 
екип на постановката: самия Христо Бойчев, 
актьорите и режисьора. Темата на срещата 
беше „Балканско писмено творчество“, 
разисквана още и от преводачката на 
българска литература Мари Врина-Николов, 
писателката Ружа Лазарова и социоложката 
Надеж Рагару. 

Мартенички

А освен всичко това, ходихме и на театър
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