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Кое? Кога?
КакКак?? Къде Къде??
КоеУКоеКоеЧИЛИЩЕКоеКое„КоеККоеККоеИРИЛ И ? ИРИЛ И ? КогаИРИЛ И КогаКогаМКогаКогаЕТОДИЙКогаКога“КогаКоеДКоеЕТСК� ГР�ДИН�КоеЕТСК� ГР�ДИН�Кое? ЕТСК� ГР�ДИН�? „З�ЙЧЕНЦЕТО БЯЛОКога�ЙЧЕНЦЕТО БЯЛОКогаКога“Кога
IКакIКакКак-КакВ�КакВ�Как бКак бКакЪЛГ�РСК� ГИМН�ЗИЯКакЪЛГ�РСК� ГИМН�ЗИЯКак  КъдеЪЛГ�РСК� ГИМН�ЗИЯ КъдеКакП�РИЖКак
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� догодина ?

Какво се случи

В този последен за учебната 
година бюлетин, нашите 
гимназисти са на почит. 
След толкова инициативи 
и прояви, новите идеи на 
нашите учителки са вече 
планувани за септември. 
Разбира се, че малките 
не са забравени. 

Първа българска гимназия в Париж 
посещава Европейския Парламент в 
Брюксел

„22 март 2017 - един ПП (плодоносен 
парламентарен) ден
Случайна среща на брюкселската гара с Беноа 
Амон – един от кандидатите във френската 
президентска кампания, който на наш въпрос 
отговори, че е за многоезичието и за 
признаването на малцинствените езици.
Тази среща сложи началото на 
парламентарния работен ден на групата 
ученици, учители и родители от Първа 
българска гимназия в Париж и беше 

последвана от вълнуващата минута почит към 
загиналите в атентатите точно преди една 
година. Целият градски транспорт спря за 
една минута, но не минута мълчание, а шум, 
символично предизвикан от персонала на 
градски транспорт в Брюксел, за да заяви, че 
помни и че е „на линия“. Ние участвахме с 
аплодисменти, а по-късно в Европарламента 
имаше официална церемония за това.
Един истински парламентарен работен ден 
продължи за нас със срещи с български и 
френски депутати...“ 

Прочетете пълния разказ за този необикновен 
ден на Фейсбук профила на училището ни.

Новият ни дом е вече известен. За нас това е 
само пореден етап, а не края на процеса. 
Постъпките ни пред нашето посолство и 
френските власти продължават и ще 
продължат, докато се намери трайно, не 
удовлетворително, а добро решение на 
въпроса. 

Записванията за новата учебна година 
започнаха. Формуляри има в училище, те са на 
ваше разположение и на новия ни сайт (името 
е непроменено). Напомняме, че при записване 
преди 14 юли и внасяне на пълната (в брой, 
чрез банков превод или с един или повече 
чекове) ползвате 10% намаление. Самите такси 
остават непроменени.

Традиция е вече за нас да посрещаме 
български писатели. Този път ни удостоиха 
с честта да са с нас две млади писателки :
Соня Тодорова, която пристигна в Париж 
специално за срещата с нас, вдъхновено 
и емоционално отговори на множеството 
въпроси, които гимназистите от нашето 
училище й поставиха и Велина Минкова, 
писателка и майка на наш ученик, която 
не се нуждае от представяне. 

Искаме още такива срещи, Соня, Велина! 
Творете с вдъхновение, таланта го имате. 
Очакваме следващите ви творби.

На път

Гости
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24 май, 20 май за най нетърпеливите 
нашите ученици

Нашите гимназисти взеха участие на Кръглата 
маса „Българската литература и нейните 
езици“ и среща с Георги Господинов и Мари 
Врина-Николов. 

Така те отбелязаха по нетрадиционен начин 
патронния празник на училището ни. След 
която известният български писател Георги 
Господинов  отдели специално време само за 
нашето училище. 

Същи�т ден, 
на друго м�сто

Този празник е сякаш по празник от другите. 
Дали защото ни е патронен празник, дали 
защото е уникален в света, не е ясно. Но 
просто е така. Учениците са по-мотивирани от 
всякога да покажат какво са научили. Всички 
искат да са пред останалите. До преди 
година-две се нареждаха в редица. Само 

миналата бяха наредени в няколко редици. 
Сега са пак на няколко редици и във формата 
на буквата П. Без гимназистите. Те имаха още 
по-специален празник. 
Още снимки и видео на обичайното интернет 
място.

Нашите ученици, придружени от учители и родители, взеха участие в традиционния пикник в 
Моранвилие.

24 май, с българската общост

Най�важното

Разбира се, става въпрос за тържеството за 
края на учебната година и раздаване на 
свидетелствата. Вярваме, че сте запазили 
25 юни след обяд за вас и вашите близки. 

След цяла година усилия нека си кажем с 
празничния концерт: Благодарим, ученици за 
положения труд, благодарим родители, че сте 
на разположение за вашите деца.  

Благодарим ви, учителки, че не само ни учите, 
но и ни напътствате житейски. Извинете 
ни за всичките лудории, подгответе ни една 
прекрасна нова учебна година, пълна с нови 
инициативи, срещи, пътешествия... 
Ние ще се опитаме да не забравим през лятото 
всичко научено  и да помъдреем. 
Ще ви очакваме на 9 септември 2017 за новата 
учебна година. 
Весело лято!

Защото да се учи език за самия език едва ли ще 
е по вкуса на младите. Да учиш език със срещи, 
с пътувания, с обмен е начин да се научава 
приятно и с усещането, че е нужно, че е част от 
тях, че е начинът да бъдат не само наши, но и 
деца на света. 


