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Закриване на учебната година, 24 юни 2018 г., Париж

И дванадесетата ни учебна година замина в историята. Преди да затворим  
тази страница, нека ви разкажа за заключителния концерт.

Подготовки, репетиции, носии, бюфет, очакване на свидетелства вече са ви 
толкова познати.

Този път ще се огранича само до новостите.
Тържеството ни започна без директор. За първи път. По много уважителна 

причина. Нашата директорка се връщаше от пътуване в Мюнстер, Германия.  
Тя не беше там сама - придружи две деца от Париж, наши ученици, за участие в 
международния конкурс по четене, организиран в този град. Имахме общо четири 
участници, между които обаче и царицата на буквите за втори клас : Зора. Каква 
по-уважителна причина от тази, да закъснее госпожа Конакчиева за началото на 
празника?! Вижте видеото с нейното обръщение, ръцете й треперят, почти е без думи. 
Толкова е все още под въздействието на тези неповторими емоции. Благодарим на 
царицата и нейните родители и учителки, както и на най-ревностните поддръжници 
на нейно Величество - останалите три наши деца.

Ще обърна особено внимание и на още една участничка на този конкурс : Гaби. 
Тя е наша ученичка, но не живее в Париж и околностите му. Габи е от Гренобъл  
и е наша дистанционна ученичка. Доказателство, че дори и да не може да замести 
присъственото, дистанционното обучение учи децата на български език и то 
ефикасно.

Другата новост бяха и едни специални гости. Дойдоха наши дистанционни 
ученици. Те са дистанционни само географски. Благодарим ви, мили семейства,  
за честта, която ни оказахте. Надяваме се да бъдете с нас и на другите празници. 
Чакаме деня, в който вашите деца ще дойдат сами с влак-стрела или самолет за 
връчване на свидетелствата. Защото ще са с нас за целия курс на обучение и ще 
продължават да искат да идват.

Последната новост е такава само за този концерт. За първи път годината  
и програмата завършиха с народни танци. От най-малките зайчета на хорото с 
всичките им учители. До четвъртокласниците, които танцуваха само с Цветомир, 
техният хореограф. Той знае, че може и още по-добре, но магията на нашите танци 
струи от децата ни, начинаещи за болшинството танцьори, затова овациите  
са напълно заслужени.

Затваряме тази страница с поглед към новата учебна година. 
Откриваме предстоящата учебна 2018/19 година на 8 септември, в 10 часа,  

на 112 rue de Lourmel, 75015 Paris.
Слънчева ваканция от парижкото метро ви желае Даниела.
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