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Longman Competition 

За втора поредна година учениците от СМ2 до 1е взеха участие в 

ежегодното състезание по английски език Longman Competition. Те се 

състезаваха със своите връстници от Варна и областта, за които 

английският език е първи чужд език, който изучават. От общо 301 

класирани за участие в Националния кръг, 18 са ученици от МФЛ. За 

отбелязване е, че имаме представители във всички възрастови групи. 

Националният кръг се проведе на 16 март 2019г в НГХНИ "Константин 

Преславски " Варна. През месец април очаквайте финалното класиране и 

обобщена информация за нашето участие в Longman Competition. 

 

Едланта във Варна 

Във Варна се състоя салон за ориентация, организиран от Едланта, на 11 

март в хотел Графити. Учениците от 2nde в МФЛ Варна посетиха салона в 

следобедните часове от 13h15 до 17h.  Много европейски университети 

присъстваха на събитието - английски, холандски, австрийски, предлагащи 

обучение в различни области - научни, икономически, литературни и на 

изкуството. Френският институт и Алианс франсез представиха 

възможностите, предлагани от френските учебни заведения.   

Учениците имаха възможността да присъстват на конференция, бяха 

поканени да положат тест по английски език, както и да разговарят с 

представителите на различни учебни институции. За учениците които не 

успяха да присъстват, донесохме множество брошури.  

 

Награда Гонкур 2018  

В рамките на литературния конкурс Гонкур за България, откъси от 

началото на четири романа бяха селектирани на конкурса Гонкур 

2018.  Гимназистите от 2nd и 1е в МФЛ Варна трябваше да измислят 

продължение на предложените откъси, запазвайки стила на автора.  

Въпреки че нашите ученици не бяха отличени с награда в София, 

техните творби са публикувани на сайта на конкурса https://

goncourtbulgarie.wordpress.com/ecritures/ 

Важни дати 

- Информационно събрание за 

реформата на  BAC 2021 : 15 април 

2019 от 17h30 до 19h30 

- Съвет на училището  N°2 : 16 април 

2019 от 17h30 до 19h30 

- Общоучилищен съвет N°2 :  23 април 

2019 от 17h30 до 19h30 

 

https://goncourtbulgarie.wordpress.com/ecritures/
https://goncourtbulgarie.wordpress.com/ecritures/
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« Подари ми история » 

Ние, учениците от 3е, се включихме в инициативата « Подари ми история». 

В рамките на проекта се срещнахме с Керанка Далакманска, поетеса от гр. 

Каварна. По време на посещението й говорихме за личния и 

професионалния й живот, за поетичните творби в книгата й  « Нарисувай 

ми дума », по която работихме в час по български език и литература.  Тя ни 

сподели няколко тайни в писането. Останахме очаровани от разказите за 

детството й в едно далечно и различно за нас време. Записахме в аудио 

формат книгата, като за целите на инициативата тя ще бъде предложена за 

слушане от незрящи хора. Всички българоговорящи ученици от класа се 

включиха в проекта.  

Кажи ми десет думи 

Деца, знаете ли песента ''On écrit sur les murs?...'' 

"Да!! (всички заедно, в синхрон)" 

Прекрасно, предизвикателство инициирано от френския лицей  Виктор Юго, гр. София. Целта на 

упражнението: да пренапишем текста ''върху стените'', със силно послание, водено от думите на 

Франкофонията, 2019...Да запазим структурата, корените..., да сменим листата, идеите си. 

Предизвикателството прието- учениците от CM1 пренаписаха блестящо историята! Браво на 

поетите ! 

Проектът на една от групите от 1e  

Нашите ученици от 1е работиха в партньорство с Медицински университет Варна, 

за да направят проекта си за първия зрелостен изпит BAC .  

Ето и самия проект: https://sites.google.com/view/rayonnementtpe-com/accueil 

 

Частите на тялото на 3 езика 

В МФЛ Варна децата от началното училище изучават няколко езика:  

френски, български и английски, както и испански, за някои от тях. 

Учителският екип работи заедно, за да създаде помощни средства 

при овладяването на всички тези езици, например при изучаването 

на частите на тялото. Да се развиваш в мултиезикова среда е 

невероятно!  

https://sites.google.com/view/rayonnementtpe-com/accueil
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 Седмица на пресата 18- 23 март 2019  

В рамките на седмицата на пресата и медиите, която се състоя от 18 до 23 март 2019 

във френските училища, в класа на CE2 работим по изучаване на първата, заглавна 

страница на различни вестници в занятия по МИО (Медийно и информационно 

обучение). Занятията се провеждат в класа от януари 2019 в резултат на педагогическо 

обучение по темата  на техния учител Тибо Ноайи.  

Благодарение на CLEMI (Център за медийно и информационно обучение) бяха 

предложени различни занимания, свързани със седмицата на пресата и медиите. 

Учениците  от СЕ2 работиха по темата « Да пишеш, за да информираш ».  

Седмица на математиката 

От 11 до 15 март 2019 се проведе седмицата на математиката.  

Темата тази година « Да играем заедно по математика ! » даде 

възможност на децата от CE1 да навлязат в заниманията по 

броене, геометрия и таблицата за умножение по начин, 

различен от обичайния, благодарение на игри с карти, домино,  

шишарки и др.  

CM2 стават японски поети 

След зимната ваканция учениците от СМ2 работиха по хайку, 

кратки японски стихотворения от 3 стиха, посветени най- често на 

природата и съзерцанието, с определен брой срички на стих (5 

срички—7 срички—5 срички), което е и основната трудност на 

този тип поезия, по отношение на стиловите ефекти. Децата 

откриха заедно магията на поезията. Ето няколко стохотворения, 

написани в клас, които децата избраха да покажат.  

Le bateau navigue 

Entre le temps et l’espace 

Va vers l’infini 

Анелия 

 

Les étoiles rêvées 

Et l’eau en miroir parfait 

Partent en balade  

Йоана 

Le château sablé 

Où vit un ogre affamé 

J’y suis prisonnier 

Киара/ Йоана 
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Голямото пране: 28 март 
Това е международна изява, като темата тази година бе  
« цветът! » https://www.lagrandelessive.net/ Всички класове участваха.   
Бяха опънати въжета в двете сгради, на които бяха изложени 

произведенията на учениците във формат А4, закачени с щипки.  

Всичко цъфти ! 

С хубавото време природата се събужда. През 

януари децата от МS посадихме луковички. До 

днес ги поливаме и наблюдаваме. И ето, появиха 

се красиви и ароматни зюмбюли.  

Плуване в Аквахаус 

От няколко седмици учениците от колежа и лицея имат занятия по 

плуване, които се провеждат в Аквахаус, Св. Св. Константин и Елена. 

Учениците от CP до CM2 също имат занятия по плуване един път 

седмично до 25 април 2019.  

На разположение на учениците са малкият вътрешен басейн и 

големият външен. Чрез различни игри и водни занимания, адаптирани 

за възрастта на подрастващите, учителите работят няколко 

компетентности от френската програма: влизане във водата, 

придвижване, потапяне и плуване.  

В края на заниманията учениците получават атестация « знае да 

плува». 

 

Карин дом 

Два дена преди Денят на земята Ви каним на пикник Upcycle/Recycle в 

Карин дом, за да се забавляваме и поговорим как да редуцираме и 

използваме отпадъците от хартия, храна и пластмаса в градска среда. 

Карин дом ще е домакин на това вълнуващо събитие, на което хора с опит 

ще споделят достъпни техники, опазващи околната среда и приложими в 

ежедневието. Събитието ще се проведе на 20 април 2019 година   в 

градината на Карин дом. Не забравяйте да споделите и с Приятели!     

https://www.lagrandelessive.net/principe/cest-quand/

