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ШАРЛ ПЕРО 

Временно лого 

Професионални стажове 
 
От 11 до 15 февруари учениците от 3e/ 8 клас 
проведоха професионален стаж, който им даде 
възможност да открият икономическия  и 
професионален живот, да се сблъскат с 
динамиката на конкретната работна среда и да 
си изяснят собствения проект за бъдеща 
ориентация. Искрени благодарности на 
организациите, които приеха нашите ученици:      
 Експресбанк 

 Карин Дом 
 Медицински университет 
 Бон Марин 
 Имотека 
 Ресторант Наполеон  
 Анимал Хоуп Варна 

Задълбочено партньорство с Карин Дом 
 
След продажбата на коледни картички, през месец 

февруари предлагаме от мартеничките на Карин дом. За 
да се ангажират учениците към каузата, ние също 

изработихме мартенички. Сумата за всяка от тях се 
слага директно в запечатана кутия Карин Дом.  

ESPE 
В седмицата от 18 до 22 февруари трима стажанти от Висшето училище за учители и 
професионалисти в образованието, Лион, ще се обучават при нас в класовете CP, CE1 и CE2. 

Лорелин в CP, Сирил в CE1 и Шарлот в CE2. 

Culturethèque - Вашата цифрова 
библиотека 
 
Culturethèque е дигиталната библиотека на 
Френския институт. Чрез нея имате достъп до 
хиляди ресурси на френски език. За да се 
абонирате за платфомата, обърнете се към 
администрацията (Женя Влайкова-Пенева), 
посочвайки имейл адрес за Вашата 
регистрация.   
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Благотворителен щанд в Гранд Мол 
 
Учениците от 6е организираха продажба на предмети, 
изработени от самите тях. Щандът им се намираше в Гранд 
Мол и привлече много клиенти. Целта беше да съберат 
средства за заснемане на кратък филм, който ще участва в 
международен конкурс във Франция, община Ла Рошел—
Фести Прев.  Децата събраха 675 лв, достатъчни за 

реализирането на проекта.  
Конкурс „Героите на Освобождението“  
 
Учениците от 6е и 5е участват в конкурс „Героите на 
Освобождението“, организиран от Детски кът Варна. 
Конкурсът е за рисунка, есе и кратко видео. 
Произведенията на децата са на фейсбук страницата на 
организаторите, където всеки може да гласува за 
харесваните от него творби.  

Карнавалът  
 
Карнавал на тема Животни се състоя в училище петък, 22 февруари. След 
батукадата, изпълнена от учениците от горния курс и техния учител по 
музика, малките несекоми (PS/ 3 годишните деца) се разходиха по сцената. 
Зайчетата (MS/ 4 годишните) подскачаха пред нас. Далматинците (GS/ 5 
годишните) се разкършиха след тях. След това цветните рибки (СР) и 
Бразилските птици (СЕ1) ни очароваха с приказните си цветове. След тях 
пред нас дефилираха прекрасните египетски животни (СЕ2). И накрая, 
гвоздеят на спектакъла, царете на саваната (СМ1 и СМ2) ни подариха 
възпламеняващ танц. След това родители на ученици споделиха с децата 
вкусна почерпка. Благодарим на всички. Браво, деца!  

Кино Клуб  
 

Всеки вторник от  15ч45 в стаята на GS има 
прожекция на френски филм от @ifcinéma, последван 
от дискусия.  
Този кино клуб се организира за учениците от 
началното училище. За записвания-при госпожа 
Апостолова, директор извънучебни дейности.   
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Рали стихотворение в CE1 
 
В CE1 започнахме първото Рали стихотворение. 

Учениците трябва да препишат старателно в 
тетрадката за стихотворения, да илюстрират и да 

научат на изуст двадесетина произведения. След това 
представят наученото стихотворение в клас.  Тези, 
които научат и препишат без грешки най– много 

произведения, печелят! 3, 2, 1, старт ! 

Създаване на туитър страница на CE1 @ClassedeMélanie  
 
От началото на месец февруари учителката ни, госпожа Мелани Бленвил, 
е на пълен работен ден с нашия клас CE1. Имаме нова седмична програма 
и спорт всяка сутрин! Имаме и туитър страница, на която родителите ни 
могат да видят какви проекти и дейности правим в клас.  
 

Една диктовка седмично от CE1 до CM2 
 
В МФЛ Варна учим френски език и с помощта на диктовки от CE1 до CM2. Всяка седмица 

учениците се запознават с текст на френски език и работят граматичните и правописни 
правила. След това се упражняват в клас и у дома, за да подготвят добре диктовката.  Накрая 

учителят чете текста няколко пъти и всеки пише думите, научени и разбрани благодарение на 
упражненията.  

Класът на CM2 с нов 
облик  

 

Със смяната на учителя и 

идването на г-н Моро, класът 
и методите също се 

промениха. Подредбата на 
стаята вече е във формата на  
буквата U, нова организация, 

с активното участие на 
учениците, се създаде. 

Експерти по математика,  

 

 

френски език и физическо 

възпитание, пояси за проект 
стихотворение, спортни 

занимания всеки ден, както и 
други новости бяха 
посрещнати с огромен 

ентусиазъм от страна на 
учениците.  
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Извънкласни дейности и ателиета 

Екипът на извънкласни дейности при МФЛ 

Варна представя своите дейности за 2018-

2019 година.  

ИЗВЪНУЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Ателие испански език  
Испанският е третият най-говорим език в света 
след английския и китайския. Испанският и 
френският език имат сходна граматика и много 
думи с общ корен, което улеснява  овладяването 
на испански език. Изучаването му ще предостави 
възможност на децата да добавят ценни за 
личността им качества и ще разкрие нови 
перспективи за бъдещата им кариера. Към екипа 
ни се присъедини учител, който е носител на езика
-г-н Робледо Вега. В ателието по испански език 
има вече 37 записани ученици.  

 

 

 

 

Ателие английски език  
Английският е  най-използваният международен 
език. В съвременната  световна обстановка, когато 
информацията все повече се разпространява  чрез 
интернет, когато обменът е ускорен и търговската 
дейност  интензивно нараства,  английският език е 
незаменим. В тази насока предлагаме ателие по 
английски език, водено от асистент от 
извънучебните дейности съвместно с новата 
учителка по английски език, с цел осигуряване на 
приемственост в преподаването на този език.  
 

 

Помощ за домашни 
Помощта за домашна работа е персонализирана 

подкрепа, която позволява на учениците да 

разберат по-добре своите уроци. Целите ни са да 

правим упражненията и домашните работи за 

следващия ден, да напредваме с  материала за 

седмицата, да анализираме понятията, изучавани 

по различните предмети. 

 

 

ИЗВЪНКЛАСНИ АТЕЛИЕТА 
 

Народно пеене 
Фолклорът отваря мирогледа ни към красотата и е 

плод любовта към традицията. По време на 

часовете децата научават много интересни неща за 

обичаите, фолклорните региони, костюмите и 

музиката, която ги характеризира. За нас 

фолклорът се е превърнал в синоним на красиви 

български песни, увлекателна музика и много 

добро настроение. 

 
 

Ателие Гимнастика 
Ателието по гимнастика позволява на детето да се 
адаптира в необичайни ситуации, контролирайки 
тялото си в пространството. Гимнастиката е 
изразяване чрез езика на тялото, осъзнаване и 
изпълнение на артистични и естетически действия. 
Целта на тази дейност е да предложи на децата 
физическо средство за художествено изразяване. 

 
Ателие Рисуване/Приложни изкуства 

Рисуването е една от основните дейности за 
развитието на детето, която позволява развитие на  
моториката, добро владеене на жестовете и 
координиране на движенията, чрез 
усъвършенстване на артистичната и творческата 
мисъл. Както рисуването е добро за здравето на 
децата, така също е добър начин родителите да 
опознаят по-добре децата си. 
  

Ателиета в извънучебно време, водени 
от външни преподаватели  
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НАПОМНЯНЕ дати за ИЗПИТИ във ФЛ Виктор Юго София 
 
Учениците от 3e:  
Дати за национален изпит brevet: 
Писмен: 17 и 18 Юни 2019 
Устен: 18 Юни 2019/ следобед 
 
Учениците от 1е S и L:  
Дата TPE 1e: 11 Март 2019 
Зрелостен зпит по френски език профил S и L: 6 Юни 2019 
Зрелостен изпит по науки само за профил L: 7 Юни 2019 
 

Материали по физическо възпитание 
 
За да направи часовете по физическо възпитание и спорт още по-пълноценни,  учебното заведение 
закупи 10 топки, 16 обръча за скок на височина с различни размери и оборудване за занятията по 
плуване.  

 

Напомняне: събота, 23  

март, Ден на Отворените 

врати 


